PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2016 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 3D-97
ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ŽIPD Išteklių
melioracijos ir biokuro
skyrius, G. Burneika

IV ketv.

ŽIPD Išteklių,
melioracijos ir biokuro
skyrius, P. Garnelis

IV ketv.

ŽIPD Išteklių,
melioracijos ir biokuro
skyrius, P. Garnelis

IV ketv.

ŽŪGMPD
Gyvulininkystės
skyrius, V. Bučelis,
A. Raila

I–IV ketv

ŽŪGMPD
Gyvulininkystės
skyrius, G. Vagonis

I–IV ketv.

Programa „Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas“
01.01.13

01.01.15

01.01.16

01.01.17

Parama biodegalų gamybos plėtrai
Biodegalų gamybos paramos
koordinavimas

Biodegalų gamybos apimtis, 140 000 t.

Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinė priežiūra
1. Melioracijos darbų ir
Atlikti 12 savivaldybių veiklos melioracijos srityje
melioracijos statinių naudojimo
kompleksinius patikrinimus.
valstybinės priežiūros
koordinavimas
2. Melioracijos darbų ir
Atlikti ūkio subjektų veiklos melioracijos srityje
melioracijos statinių naudojimo
tikrinimus ir tyrimus, 45 vnt.
valstybinės priežiūros ataskaitų
vertinimas
Parama veislininkystei
Priemonės įgyvendinimo
Patvirtinti priemonei įgyvendinti 2016 m. skirtų
koordinavimas
lėšų detalią išlaidų sąmatą pagal veiklos kryptis.
Patvirtinti priemonei įgyvendinti 2016 m. skirtų
lėšų paskirstymą pagal projektus ir lėšų gavėjų
sąrašą.
Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimas
Priemonės įgyvendinimo
Patvirtinti 2016 metų Lietuvos ūkinių gyvūnų
koordinavimas
genetinių išteklių išsaugojimo programai
įgyvendinti skirtų lėšų detalią išlaidų sąmatą pagal
veiklos kryptis.
Patvirtinti 2016 metų Lietuvos ūkinių gyvūnų
genetinių išteklių išsaugojimo programai
įgyvendinti skirtų lėšų paskirstymą pagal projektus
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Priemonės
kodas
01.01.18

01.01.19

01.01.20

01.01.21

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

ir sudaryti sutartis su lėšų gavėjais (3 subjektai).
Parama kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai, populiarinimui ir realizavimui skatinti
Priemonės įgyvendinimo
Pagalbos gavėjų, gaminančių ar siekiančių
koordinavimas
gaminti kokybiškus žemės ūkio ir maisto
produktus, skaičius, 4 vnt.
Parama šalutiniams gyvūniniams produktams tvarkyti
Priemonės įgyvendinimo
Esant būtinumui, keisti 2015 m kovo 31. Lietuvos
koordinavimas
Respublikos žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D242 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio
13 d. įsakymo Nr. 3D-162 „Dėl valstybės pagalbos
teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų
vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo.“
Kreiptis į Lietuvos agrarinės ekonomikos institutą
dėl šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo
paslaugos kainos nustatymo patvirtintoje ŠGP
tvarkymo įmonėje.
Finansuoti paramos gavėjus – visus gyvūnų
augintojus, kurie remiami už saugų nugaišusių
gyvūnų sutvarkymą, pagal poreikį.
Parama palūkanoms kompensuoti
Priemonės įgyvendinimo
Parengti priemonei skirtų lėšų paskirstymą pagal
koordinavimas
kompensacijų rūšis ir lėšas administruojančias
institucijas.
Parengti sutartį dėl lėšų skyrimo UAB Žemės
ūkio paskolų garantijų fondui priemonei vykdyti, 1
vnt.
Kontroliuoti sutarties vykdymą ir lėšų naudojimą.
Parengti žemės ūkio ministro įsakymų dėl dalies
palūkanų kompensavimo pakeitimo projektai, 3 vnt.
Parama draudimo įmokoms kompensuoti
Draudimo įmokų dalinio
Apdraustų augalų plotas, 180 tūkst. ha
kompensavimo teisinės bazės
rengimas ir priemonės sklaida

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ŽŪGMPD Kokybės
politikos skyrius,
A. Banienė

I–IV ketv.

ŽŪGMPD
Gyvulininkystės
skyrius, K. Paliutienė

I–IV ketv.

FBD Nacionalinės
paramos planavimo
skyrius

I–IV ketv.

I ketv.

ETBD Strateginio
planavimo ir mokslo
skyrius

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas
01.01.22

01.01.23

01.01.24

01.01.25

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Parama garantiniam užmokesčiui kompensuoti
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Parengti sutartį dėl lėšų skyrimo UAB Žemės
ūkio paskolų garantijų fondui priemonei vykdyti, 1
vnt.
Kontroliuoti sutarties vykdymą ir lėšų naudojimą.
Paramą gavusių subjektų skaičius, 68 vnt.
Parama žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų organizavimui ir dalyvavimui juose
Priemonės įgyvendinimo
Parengti kanclerio potvarkį, patvirtinantį paramai
koordinavimas – paraiškų
skirtas lėšas, pagal poreikį.
priėmimas, vertinimas, svarstymas,
paramos lėšų skyrimas
Parama žemdirbių konsultavimui
Priemonės įgyvendinimo
Paskelbti paraiškų priėmimą, 1 vnt.
koordinavimas
Organizuoti pateiktų paraiškų vertinimą, 1 vnt.
Organizuoti Žemdirbių švietimo, konsultavimo
priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų
atrankos komiteto posėdžius, 1 vnt.
Parengti sprendimus dėl valstybės pagalbos
skyrimo ir neskyrimo, 1 vnt.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl
informacijos pateikimo, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
Parama taikomiesiems tyrimams vykdyti
Žemės, maisto ūkio ir žuvininkystės
Organizuoti ŽŪM struktūrinių padalinių siūlymų
mokslinių tyrimų ir taikomosios
dėl MTTV svarstymą ir finansuotinų MTTV
veiklos (toliau – MTTV) projektų
projektų atranką priežiūros komisijos posėdžiuose,
atrankos ir finansavimo
8 vnt. ir Priemonių atrankos komiteto posėdyje, 1
organizavimas
vnt.
Suorganizuoti MTTV projektų vykdytojų
atrankos konkursą, 1vnt.
Organizuoti pateiktų paraiškų svarstymą
priežiūros komisijų posėdžiuose, 8 vnt. ir
Priemonių atrankos komiteto posėdyje, 1 vnt.
Finansuoti MTTV projektus, 50 vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

FBD Nacionalinės
paramos planavimo
skyrius

I-IV ketv.

ED Prekybos politikos
ir eksporto skatinimo
skyrius

I–IV ketv

KPD Tautinio paveldo
ir mokymo skyrius,
S. Miškinis

I–IV ketv.

ED Strateginio
planavimo ir mokslo
skyrius

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Organizuoti MTTV projektų ataskaitų svarstymą
priežiūros komisijų posėdžiuose, 8 vnt.
01.01.26

01.01.27

01.01.29

01.01.30

Parama tarptautiniams tyrimams vykdyti
Tarptautinių tyrimų projektų
įgyvendinimo užtikrinimas

Organizuoti Lietuvos institucijų teikiamų
ED Strateginio
I–IV ketv.
tarptautinių projektų nacionalinio tinkamumo
planavimo ir mokslo
vertinimą, 1 vnt.
skyrius
Finansuoti tarptautinių tyrimų projektus, 7 vnt.
Parama žinių perdavimo ir informavimo veiklai finansuoti
Žinių perdavimo ir informavimo
Surinkti ir suregistruoti paraiškas, virš 100 vnt.
ED Strateginio
I–IV ketv.
veiklos paraiškų surinkimas,
Organizuoti Priemonių atrankos komiteto
planavimo ir mokslo
priemonių atranka, vykdytojų
posėdžius, 1 vnt.
skyrius
patvirtinimas
Finansuoti priemones, 50 vnt.
Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse
organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimas
Priemonės įgyvendinimo
Parengti ir patvirtinti programos priemonės
KPD Tautinio paveldo
I–IV ketv.
koordinavimas
įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
ir mokymo skyrius,
Paskelbti paraiškų priėmimą, 1 vnt.
S. Miškinis
Organizuoti pateiktų paraiškų vertinimą, 1 vnt.
Organizuoti Žemdirbių švietimo, konsultavimo
priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų
atrankos komiteto posėdžius, 1 vnt.
Parengti sprendimus dėl paramos skyrimo ir
neskyrimo, 1 vnt.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl
informacijos pateikimo, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
Informacijos apie žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės politiką ir kitas aktualijas sklaida
Visuomenės informavimas per
Informacinių pranešimų publikavimas
Visuomenės
I–IV ketv.
šalies žiniasklaidos priemones apie
respublikinėje ir regioninėje spaudoje, informacijos informavimo skyrius
ŽŪM vykdomos žemės ir maisto
sklaida TV kanaluose ir radijo stotyse, interneto
ūkio politikos aktualijas,
svetainėse, ~ 30 vnt.
supažindinimas su rengiamais teisės
Žiniasklaidos priemonių skaičius paaiškės atlikus
aktų projektais ir įsigaliojusiais
paslaugų pirkimą.
teisės aktais, kurie yra susiję su
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Priemonės
kodas
01.01.31

01.01.32

01.01.34

01.01.35

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

žemės ir maisto ūkio sektoriumi
Šalies žemės ūkio pristatymas tarptautinėse ir respublikinėse parodose, konkursų finansavimas bei žemės ūkio veiklos subjektų aprūpinimas
informacinėmis ir kitomis techninėmis priemonėmis
1.Šalies žemės ūkio pristatymas
Šalies žemės ūkiui pristatyti skirtų respublikinių
Visuomenės
I–IV ketv.
tarptautinėse ir respublikinėse
parodų skaičius, 1 vnt. („Rinkis prekę lietuvišką
informavimo skyrius,
parodose, mugėse, kituose
2016“).
ED Prekybos politikos
tarptautiniuose ir respublikiniuose
Šalies žemės ūkiui pristatyti skirtų tarptautinių
ir eksporto skatinimo
renginiuose, susijusiuose su žemės
parodų skaičius, 2 vnt. (Žalioji savaitė 2016,
skyrius
ir maisto ūkio sektoriumi
AgroBalt 2016).
2. Visuomenei ir žemės ūkio
Informacinių leidinių, kitų informacinių Visuomenės
I–IV ketv.
veiklos subjektams skirtų
techninių priemonių skaičius, ~ 2 vnt.
informavimo skyrius
informacinių leidinių, kitų techninių
priemonių (dalomosios medžiagos)
išleidimas
Žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo raidos eksperimentinės (socialinės) plėtros darbai
Žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo
Parengti sutartį su Lietuvos agrarinės ekonomikos ED Strateginio
I–IV ketv.
raidos eksperimentinės (socialinės) institutu, 1 vnt.
planavimo ir mokslo
plėtros darbų plano parengimas ir
Finansuoti žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo raidos skyrius
darbų vykdymo užtikrinimas
eksperimentinės (socialinės) plėtros darbus, 22 vnt.
Parengti ir pasirašyti perdavimo–priėmimo aktus
dėl sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, 4 vnt. ir
žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo raidos
eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų rezultatų
perdavimo–priėmimo aktus.
Parama nuostoliams už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – paskerstus galvijus
atlyginti
Priemonės įgyvendinimo
Finansuoti ūkinių gyvūnų augintojus, kurių
ŽŪGMPD
I–IV ketv.
koordinavimas
galvijai priverstinai paskerdžiami, kad būtų
Gyvulininkystės
sunaikinti gyvūnų tuberkuliozės, bruceliozės,
skyrius, K. Paliutienė
enzootinės leukozės židiniai, pagal poreikį.
Karvių sergamumo mastitu mažinimo ir pieno kokybės gerinimo programa
Priemonės įgyvendinimo
Vadovaujantis atrankos kriterijais, nurodytais
ŽŪGMPD
I–IV ketv.
koordinavimas
žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 28 d. įsakyme
Gyvulininkystės
Nr. 3D-792 „Dėl melžimo įrangos reikalavimų ir
skyrius,

6

Priemonės
kodas

01.01.36

01.01.43

01.01.44

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

tikrinimo tvarkos aprašo“, turi būti patikrinta 0,25
A. Voicechovska
proc. Lietuvos Respublikos pienininkystės ūkių.
Melžimo įrangos tikrinimo paslaugų teikėjo
ataskaitų analizė, 5 vnt.
Valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių
valdymui ir naudojimui patikėjimo teise
1. Asignavimų savivaldybėms
Suremontuota 3,1 proc. (525 km) blogos būklės
ŽIPD Išteklių,
I–IV ketv.
apskaičiavimas ir darbų vykdymo
valstybei nuosavybės teise priklausančių
melioracijos ir biokuro
ataskaitų vertinimas
magistralinių griovių, kuriems būtinas remontas.
skyrius, P. Garnelis
2. Priemonei skirtų lėšų pervedimas
Pervesti lėšas, skirtas savivaldybėms, Lietuvos
BAS
I–IV ketv.
ir atsiskaitymo apskaita
Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio
29 d. įsakymu Nr. 3D-957 „Dėl 2016 m. skiriamų
specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio
ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“
nustatytu laiku.
Duomenis suvesti į FVAIS sistemą.
Parama asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose studijų programas, susijusias su žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros sritimi
Tikslinio finansavimo studijoms
Parengti sutartis su aukštosiomis mokyklomis dėl ED Strateginio
I–IV ketv.
asmenims, studijuojantiems
atrinktų studentų pirmos pakopos studijų tikslinio
planavimo ir mokslo
aukštosiose mokyklose studijų
finansavimo, 4 vnt.:
skyrius
programas, susijusias su žemės
1. su Aleksandro Stulginskio universitetu,
ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros
studentų skaičius:
sritimis, užtikrinimas
įstojusių 2014 m. – 116;
įstojusių 2015 m. – 90;
įstojusių 2016 m. – 90.
2. su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu,
studentų skaičius:
įstojusių 2014 m. – 10;
įstojusių 2015 m. – 11;
įstojusių 2016 m. – 10.
Kontroliuoti sutartyse numatytų rodiklių
įgyvendinimą.
Žinių perdavimas ir informavimo veikla
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
1. Veiklos srities „Parama
profesiniam mokymui ir įgūdžiams
įgyti“ įgyvendinimo koordinavimas

01.01.45

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Parengti ir patvirtinti priemonės veiklos srities
įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
Dalyvauti diskusijose su soc. partneriais ir kt.
institucijų atstovais dėl priemonės įgyvendinimo, 2
vnt.
Suorganizuoti Projektų atrankos komiteto posėdį,
1 vnt.
Parengti potvarkį dėl paramos skyrimo, 1 vnt.,
taip pat dėl paramos neskyrimo, 1 vnt.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl
informacijos pateikimo, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
2. Veiklos srities „Parama
Parengti ir patvirtinti priemonės veiklos srities
parodomiesiems projektams ir
įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
informavimo veiklai“ įgyvendinimo
Dalyvauti diskusijose su soc. partneriais ir kt.
koordinavimas
institucijų atstovais dėl priemonės įgyvendinimo, 2
vnt.
Suorganizuoti Projektų atrankos komiteto posėdį,
1 vnt.
Parengti potvarkį dėl paramos skyrimo, 1 vnt.,
taip pat dėl paramos neskyrimo, 1 vnt.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl
informacijos pateikimo, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos
Veiklos srities „Parama pasinaudoti
Parengti ir patvirtinti Lietuvos kaimo plėtros
konsultavimo paslaugomis“
2014–2020 metų programos priemonės
įgyvendinimo koordinavimas
„Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir
ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities
„Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“
konsultavimo paslaugų gavėjų atrankos ir
konsultavimo paslaugų teikimo išlaidų
kompensavimo taisykles, 1 vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

KPD Tautinio paveldo
ir mokymo skyrius,
R. Žvirblytė

I–IV ketv.

KPD Tautinio paveldo
ir mokymo skyrius,
R. Žvirblytė

I–IV ketv.

KPD Tautinio paveldo
ir mokymo skyrius

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu atrinkti
konsultavimo paslaugas ūkininkams, jauniesiems
ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams, miškų
valdytojams, kaimo vietovėse veikiančioms
mažoms ir vidutinėms įmonėms, 3 konsultavimo
paslaugų teikėjai.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl
informacijos pateikimo, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
01.01.46

01.01.47

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Investicijos į materialųjį turtą
1. Veiklos srities ,,Parama
investicijoms į žemės ūkio valdas“
įgyvendinimo koordinavimas

2. Veiklos srities ,,Parama
investicijoms į žemės produktų
perdirbimą, rinkodarą ir (ar) plėtrą“
įgyvendinimo koordinavimas

3. Veiklos srities „Parama
investicijoms į žemės ūkio ir
miškininkystės infrastruktūros plėtrą
ir pritaikymą“ veiklos „Parama

Padidinti per metus sertifikuotų pagal nacionalinę
žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų
produktų gamintojų skaičių 10 proc.

ŽŪGMPD Kokybės
politikos skyrius,
F. V. Osičnaitė

I–IV ketv.

Parengti veiklos srities įgyvendinimo 2016 m.
taisykles, 2 vnt.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl
informacijos pateikimo, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
Suorganizuoti projektų atrankos komitetų
posėdžius, pagal poreikį.
Parengti veiklos srities įgyvendinimo 2016 m.
taisykles.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl
informacijos pateikimo, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
Suorganizuoti projektų atrankos komitetų
posėdžius, pagal poreikį.
Parengti veiklos įgyvendinimo 2016 m. taisykles.
Parengti raštus ir atsakymus į skundus ir
klausimus, 2 vnt.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus

KPD Kompensacijų ir
investicijų skyrius, M.
Jusienė

I–IV ketv.

KPD Kompensacijų ir
investicijų skyrius, A.
Kunigėlis

I–IV ketv.

KPD Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
K. Gineika

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
miškų infrastruktūrai gerinti“
įgyvendinimo koordinavimas

01.01.49

Bendradarbiavimas
1. Priemonės veiklos srities „Parama
EIP veiklos grupėms kurti ir jų
veiklai vystyti“ įgyvendinimo
koordinavimas

2. Priemonės veiklos srities „Parama
smulkių ūkio subjektų
bendradarbiavimui“ įgyvendinimo
koordinavimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

KPD Tautinio paveldo
ir mokymo skyrius, S.
Miškinis

I–IV ketv.

KPD Tautinio paveldo
ir mokymo skyrius, N.
Padvaiskaitė

I–IV ketv.

klausimus, pagal poreikį.
Suorganizuoti projektų atrankos komitetų
posėdžius, 3 vnt.
Parengti ir patvirtinti Europos inovacijų
partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų
galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisykles, 1
vnt.
Organizuoti pateiktų EIP veiklos grupių projektų
galimybių paraiškų vertinimą, 1 vnt.
Organizuoti Europos inovacijų partnerystės
žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje priežiūros
komiteto posėdžius, 3 vnt.
Parengti ir patvirtinti priemonės veiklos srities
įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
Organizuoti Projektų atrankos komiteto posėdį, 1
vnt.
Parengti potvarkį dėl paramos skyrimo, 1 vnt.,
taip pat dėl paramos neskyrimo, 1 vnt.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl
informacijos pateikimo, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
Parengti ir patvirtinti priemonės veiklos srities
įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
Dalyvauti diskusijose su soc. partneriais ir kt.
institucijų atstovais dėl priemonės įgyvendinimo, 2
vnt.
Suorganizuoti Projektų atrankos komiteto posėdį,
1 vnt.
Parengti potvarkį dėl paramos skyrimo, 1 vnt.,
taip pat dėl paramos neskyrimo, 1 vnt.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl
informacijos pateikimo, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
3. Priemonės veiklos srities „Parama
trumpoms tiekimo grandinėms ir
vietos rinkoms skatinti vietos
lygmeniu“ įgyvendinimo
koordinavimas

01.01.50

01.01.52

01.01.53

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės
klausimus, pagal poreikį.
Parengti ir patvirtinti priemonės veiklos srities
įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
Dalyvauti diskusijose su soc. partneriais ir kt.
institucijų atstovais dėl priemonės įgyvendinimo, 2
vnt.
Suorganizuoti Projektų atrankos komiteto posėdį,
1 vnt.
Parengti potvarkį dėl paramos skyrimo, 1 vnt.,
taip pat dėl paramos neskyrimo, 1 vnt.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl
informacijos pateikimo, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

KPD Tautinio paveldo
ir mokymo skyrius, N.
Padvaiskaitė

I–IV ketv.

Rizikos valdymas
1. Veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir
Parengti žemės ūkio ministro įsakymą, 1 vnt.
ETBD Strateginio
I–IV ketv.
augalų draudimo įmokos“,
Apdraustų augalų plotas, 70 tūkst. ha
planavimo ir mokslo
susijusios su pasėlių ir augalų
skyrius
draudimo įmokų kompensavimu
įgyvendinimo koordinavimas
2. Veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir
Parengti atsakymus į pateiktus klausimus dėl
FBD Nacionalinės
I–IV ketv.
augalų draudimo įmokos“,
priemonės įgyvendinimo, pagal poreikį.
paramos planavimo
susijusios su gyvūnų draudimo
skyrius
įmokų kompensavimu
įgyvendinimo koordinavimas
Parama nuostoliams, patirtiems vykdant gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, kompensuoti
Priemonės įgyvendinimo
Finansuoti ūkinių gyvūnų augintojus, kurių
ŽŪGMPD
I–IV ketv.
koordinavimas
ūkiniai gyvūnai, likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų Gyvulininkystės
ligų židinius, arba kompetentingos valstybės
skyrius, K. Paliutienė
institucijos sprendimu, vykdant užkrečiamųjų ligų
prevencijos priemones, yra priverstinai
paskerdžiami ir (arba) sunaikinami, pagal poreikį.
Parama asmenims, priverstinai paskerdusiems kiaules kompetentingos institucijos nustatytoje buferinėje zonoje, ūkiniams gyvūnams, išskyrus kiaules,
įsigyti
Priemonės įgyvendinimo
Kompensuoti išlaidas už kitų ūkinių gyvūnų,
ŽŪGMPD
I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
koordinavimas

01.01.54

01.01.55

01.01.56

01.01.57

01.01.60

Parama veisliniams gyvuliams įsigyti
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

išskyrus kiaules, įsigijimą asmenims, kurie
Gyvulininkystės
kompetentingos institucijos nustatytoje afrikinio
skyrius, K. Paliutienė
kiaulių maro buferinėje zonoje priverstinai paskerdė
kiaules, pagal poreikį.

Parengti įsakymą dėl Pagalbos grynaveislių
ŽŪGMPD
ūkinių gyvūnų įsigijimui taisyklių pakeitimo, pagal Gyvulininkystės
poreikį.
skyrius, L. Šimonienė
Parengti potvarkį dėl Pagalbos gavėjų sąrašo
patvirtinimo, 1 vnt.
Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (tęstiniai įsipareigojimai) (2014–2020 m. KPP)
Priemonės įgyvendinimo
Parengti raštus ir atsakymus į skundus ir KPD Kompensacijų ir
koordinavimas
klausimus, pagal poreikį.
investicijų skyrius,
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus I. Miknevičiūtė
klausimus, pagal poreikį.
Žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų plitimo stebėsena ir prognozavimas
Priemonės įgyvendinimo
Parengti sutartį su VšĮ Lietuvos žemės ūkio
ŽŪGMPD
koordinavimas
konsultavimo tarnyba , 1 vnt.
Augalininkystės
Kontroliuoti sutarties vykdymą ir skirtų lėšų
skyrius, D. Abraitytė
panaudojimą, kas ketvirtį.
Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimas
Priemonės įgyvendinimo
Parengti įsakymą dėl Šviečiamosios
ŽŪGMPD
koordinavimas
gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklių
Gyvulininkystės
pakeitimo, pagal poreikį
skyrius, L. Šimonienė
Parengti įsakymą dėl Programos dalyvių sąrašo
patvirtinimo, 1 vnt.
Vykdyti šviečiamųjų renginių patikras, 5 vnt.
Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminių vandenų apsaugojimas nuo taršos ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodų plėtojimas
Priemonės įgyvendinimo
Parengti ir patvirtinti ministro įsakymu
ŽŪGMPD Agrarinės
koordinavimas
„Priemonių, susijusių su Šiaurės Lietuvos karstinio aplinkosaugos ir
regiono požeminiams vandenims nuo taršos
ekologinio
apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams ūkininkavimo skyrius,
plėtoti 2016–2018 metų veiksmų plano
J. Mikaliūnienė
įgyvendinimu, finansavimo taisykles“, 1 vnt.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

01.02.11

01.02.14

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Parengti sutartį su VšĮ „Tatulos programa“ dėl
priemonės įgyvendinimo (1 vnt.), kontroliuoti
sutarties vykdymą ir lėšų panaudojimą kas ketvirtį.
Parengti Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-736
„Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono
požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir
ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti
2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“
pakeitimo projektą, 1 vnt.
Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių stebėjimo tyrimai
Agrocheminių dirvožemio savybių
Parengti sutartį su Lietuvos agrarinių ir miškų
tyrimo 2016–2020 m. metais
mokslų centro Agrocheminių tyrimų laboratorija, 1
programos ir jos įgyvendinimo
vnt.
priemonių vykdymo koordinavimas
Kontroliuoti sutarties vykdymą ir skirtų lėšų
panaudojimą, kas ketvirtį.
Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą
1. Veiklos srities „Miško veisimas“
Parengti veiklos srities įgyvendinimo 2016 m.
įgyvendinimo koordinavimas
taisykles.
Parengti raštus ir atsakymus į skundus ir
klausimus, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
2. Veiklos srities „Investicijos į
Parengti veiklos srities įgyvendinimo 2016 m.
miškininkystės technologijas“
taisykles.
įgyvendinimo koordinavimas
Parengti raštus ir atsakymus į skundus ir
klausimus, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
Suorganizuoti projektų atrankos komitetų
posėdžius, pagal poreikį.
3. Veiklos srities „Miškams
Parengti veiklos srities įgyvendinimo 2016 m.
padarytos žalos prevencija ir
taisykles.
atlyginimas“ įgyvendinimo
Parengti raštus ir atsakymus į skundus ir
koordinavimas
klausimus, pagal poreikį.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ŽŪGMPD
Augalininkystės
skyrius

I–IV ketv.

KPD Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
G. Mažeika

I–IV ketv.

KPD Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
G. Mažeika

I–IV ketv.

KPD Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
K. Gineika

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

01.02.15

01.02.16

01.02.17

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
4. Veiklos srities „Investicijos,
Parengti veiklos srities įgyvendinimo 2016 m.
kuriomis didinamas miškų
taisykles.
ekosistemų atsparumas ir
Parengti raštus ir atsakymus į skundus ir
aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo klausimus, pagal poreikį.
koordinavimas
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas
Priemonės įgyvendinimo
Parengti ir patvirtinti 2016 m. paraiškų
koordinavimas
surinkimui taikomas priemonės įgyvendinimo
taisykles, 1 vnt.
Dalyvauti PPIS mokymuose ir pristatyti
savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams paramos
pagal priemonę teikimo reikalavimus, naujoves, 10
val.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus pagal poreikį.
Ekologinis ūkininkavimas
Priemonės įgyvendinimo
Parengti ir patvirtinti 2016 m. paraiškų
koordinavimas
surinkimui taikomas priemonės įgyvendinimo
taisykles, 1 vnt.
Dalyvauti PPIS mokymuose ir pristatyti
savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams paramos
pagal priemonę teikimo reikalavimus, naujoves, 10
val.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus klausimus
pagal poreikį.
Natura 2000 išmokos ir su Bendrąja vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos
Priemonės įgyvendinimo
Parengti priemonės įgyvendinimo 2016 m.
koordinavimas
taisykles.
Parengti raštus ir atsakymus į skundus ir
klausimus, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

KPD Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
K. Gineika

I–IV ketv.

ŽŪGMPD Agrarinės
aplinkosaugos ir
ekologinio
ūkininkavimo skyrius,
A. Prakapienė

I–IV ketv.

ŽŪGMPD Agrarinės
aplinkosaugos ir
ekologinio
ūkininkavimo skyrius,
A. Prakapienė

I–IV ketv.

KPD Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
R. Motiejaitė

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas
01.02.18

01.02.19

01.03.08

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių
Priemonės įgyvendinimo
Parengti priemonės įgyvendinimo 2016 m. KPD Kompensacijų ir
koordinavimas
taisykles.
investicijų skyrius,
Parengti raštus ir atsakymus į skundus ir
R. Motiejaitė
klausimus, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas (tęstiniai įsipareigojimai) (2014–2020 m. KPP)
Priemonės įgyvendinimo
Parengti raštus ir atsakymus į skundus ir
KPD Kompensacijų ir
koordinavimas
klausimus, pagal poreikį.
investicijų skyrius,
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
R. Motiejaitė
klausimus, pagal poreikį.
Tautinio paveldo išsaugojimas
1. Tautinio paveldo produktų
Atlikti institucijų, dalyvaujančių įgyvendinant
KPD Tautinio paveldo
apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros Programą, apklausą apie Programos vykdytas
ir mokymo skyrius,
programos (toliau – Programa)
priemones ir pasiektus rezultatus, 1 vnt.
E. Neniškienė
koordinavimas
Parengti ataskaitą, 1 vnt.
2. Valstybės paramos tautinio
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų surinkimą, 4
KPD Tautinio paveldo
paveldo produktų kūrėjų projektams vnt.
ir mokymo skyrius,
įgyvendinti koordinavimas
Organizuoti komiteto posėdžius, 4 vnt.
E. Martinkienė
Parengti sprendimus dėl paramos skyrimo ir
neskyrimo, 4 vnt.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius, 70 vnt.
3. Tautinio paveldo produktų,
Surinkti ir registruoti prašymus, 120 vnt.
KPD Tautinio paveldo
tradicinių amatų mokymo programų
Parengti sprendimus dėl sertifikavimo ir (arba)
ir mokymo skyrius,
sertifikavimo ir tradicinių amatų
atestavimo, 10 vnt.
E. Neniškienė,
meistrų atestavimo proceso
Parengti sertifikatus ir (arba) pažymėjimus, 100
E. Martinkienė
koordinavimas
vnt.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
Sertifikuotų tautinio paveldo produktų, tradicinių
amatų mokymo programų, tradicinių mugių ir
tradicinių amatų meistrų skaičius, 250 vnt.

Įvykdymo
terminas
I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

01.03.09

01.03.10

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

4. Tautinio paveldo produktų
atitikties tradicijai ir tradicinių
amatininkių veiklos patikrų
organizavimas
5. Tautinio paveldo produktų
tarybos darbo koordinavimas

Atlikti patikras ir parengti patikrų ataskaitas, 15
vnt.

6. Viešųjų pirkimų, susijusių su
tradicinių amatų plėtra,
organizavimas

Suorganizuoti ir atlikti viešieji pirkimai, 5 vnt.

Parama kaimo bendruomenėms
Nacionalinės paramos priemonės,
skirtos kaimo bendruomenėms,
įgyvendinimo koordinavimas

Ūkio ir verslo plėtra
1. Veiklos srities „Parama jaunųjų
ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo

Organizuoti posėdžius, 1 vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

KPD Tautinio paveldo
ir mokymo skyrius
E. Neniškienė,
E. Martinkienė
KPD Tautinio paveldo
ir mokymo skyrius,
E. Martinkienė
KPD Tautinio paveldo
ir mokymo skyrius,
E. Neniškienė,
E. Martinkienė

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

Parengti Priemonės įgyvendinimo taisykles bei
KPD Alternatyviosios
kitus priemonės administravimą
veiklos skyrius,
reglamentuojančius teisės aktus 2016 m. paraiškų
J. Vaičiūnienė
surinkimui, 2 vnt.
Paskelbti kvietimą teikti paramos paraiškas
valstybės paramai gauti, 1 vnt.
Kontroliuoti gautų paramos paraiškų vertinimo ir
tvirtinimo procesus, rengiant paklausimus raštu, el.
p., 2 vnt.; suorganizuoti projektų atrankos komiteto
posėdį (1 vnt.) ir parengti kitą susijusią medžiagą,
(protokolus, pažymas, potvarkius dėl paramos
(ne)skyrimo (7 vnt. ).
Parengti raštus ir atsakymus į gautus raštus ir
klausimus, taip pat atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
Konsultuoti telefonu valstybės paramos kaimo
bendruomenėms klausimais, pagal poreikį.
Dalyvauti diskusijose su socialiniais partneriais ir
kitų institucijų atstovais dėl priemonės
įgyvendinimo, 2 vnt.

I–IV ketv.

Parengti veiklos srities įgyvendinimo taisykles
2016 m.

I–IV ketv.

KPD Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl
informacijos pateikimo, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
2. Veiklos sričių „Parama
Dalyvauti 3 diskusijose su socialiniais partneriais.
ekonominės veiklos pradžiai kaimo
Parengti veiklos sričių įgyvendinimo taisykles, 2
vietovėse“, „Parama investicijoms,
vnt.
skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti
Parengti raštus ir atsakymus į gautus raštus ir
ir plėtoti“ veiklos „Parama
klausimus, pagal poreikį.
investicijoms, skirtoms ekonominės
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
veiklos kūrimui ir plėtrai“
klausimus, pagal poreikį.
koordinavimas
Parengti pažymas, 4 vnt.
3. Veiklos srities „Parama
Parengti veiklos srities įgyvendinimo taisykles
smulkiesiems ūkiams“
2016 m.
įgyvendinimo koordinavimas
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl
informacijos pateikimo, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse
1. Veiklos srities „Parama
Parengti Priemonės veiklos srities įgyvendinimo
investicijoms į visų rūšių mažos
taisykles bei kitus administravimo teisinius
apimties infrastruktūrą“ veiklos
dokumentus 2016 m. paraiškų surinkimui ir pateikti
„Asbestinių stogų dangos keitimas“ derinti susijusioms institucijoms, 1 vnt.
įgyvendinimo koordinavimas
Parengti raštus ir atsakymus į gautus raštus ir
klausimus, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
Parengti pažymas, 2 vnt.
Dalyvauti diskusijose su socialiniais partneriais ir
kitų institucijų atstovais dėl priemonės
įgyvendinimo, 1 vnt.
2. Priemonės veiklos srities
Parengti priemonės veiklos srities įgyvendinimo
,,Investicijos į visų rūšių mažos
taisykles bei kitus administravimo teisinius
apimties infrastruktūrą“
dokumentus 2016 m. paraiškų surinkimui ir pateikti
įgyvendinimo koordinavimas
derinti susijusioms institucijoms, 1 vnt.
koordinavimas

01.03.11

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

J. Pupius

KPD Alternatyviosios
veiklos skyrius,
I. Javičienė

I–IV ketv

KPD Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
I. Miknevičiūtė

I–IV ketv.

KPD Alternatyviosios
veiklos skyrius,
J. Vaičiūnienė

I–IV ketv.

KPD Alternatyviosios
veiklos skyrius,
Ž. Jucaitytė

II–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

KPD Alternatyviosios
veiklos skyrius,
S. Mečkovskienė,
J. Vaičiūnienė,
I. Javičienė

I-II ketv.

KPD Alternatyviosios
veiklos skyrius,
S. Mečkovskienė,
I. Javičienė

I-III ketv.

KPD Alternatyviosios
veiklos skyrius,
I. Javičienė,
S. Mečkovskienė,
J. Vaičiūnienė

II–III ketv.

KPD Alternatyviosios
veiklos skyrius,
I. Venciulytė

I–IV ketv.

Parengti raštus ir atsakymus į gautus raštus ir
klausimus, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
Parengti pažymas, 5 vnt.
Dalyvauti diskusijose su socialiniais partneriais ir
kitų institucijų atstovais dėl priemonės
įgyvendinimo, 5 vnt.
01.03.12

01.04.04

LEADER programa
1. Paramos skyrimas vietos plėtros
Patvirtintos vietos plėtros strategijos, 49 vnt.
strategijoms įgyvendinti pagal
priemonės veiklos sritis „Parama
vietos projektams įgyvendinti pagal
vietos plėtros strategijas“ ir
„Parama VVG veiklai ir gyventojų
aktyvinimui“
2. Veiklos srities „Parama vietos
Parengti Vietos projektų, įgyvendinimo
projektams įgyvendinti pagal vietos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,
plėtros strategijas“ (toliau – veiklos administravimo taisykles, suderinti su
sritis) įgyvendinimo taisyklių –
suinteresuotomis institucijomis ir patvirtinti, 1 vnt.
Vietos projektų, įgyvendinimo
bendruomenių inicijuotos vietos
plėtros būdu, administravimo
taisyklių parengimas ir
patvirtinimas
3. Socialinio verslo gairių
Parengtos ir patvirtintos socialinio verslo gairės
(rekomendacijų) vietos projektų
(rekomendacijos) vietos projektų vykdytojams,
vykdytojams, įgyvendinantiems
įgyvendinantiems vietos projektus pagal
,,LEADER“ vietos projektus,
,,LEADER“, 1 vnt..
parengimas ir patvirtinimas
Techninė pagalba 2014–2020 m. (Programos įgyvendinimas)
1. Priemonės įgyvendinimo
Priemonės įgyvendinimo taisyklių keitimų
koordinavimas
skaičius, 2 vnt.
Parengti 2015 m. įgyvendintų techninės pagalbos
projektų santrauką, 1 vnt.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
2. Žemės ūkio ministerijos
įgyvendinamo paramos projekto
koordinavimas. Atsiskaitymo už
patirtas išlaidas pagal priemonę, kai
paramos gavėja yra Žemės ūkio
ministerija, užtikrinimas

01.04.05

01.04.06

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Parengti įsakymus dėl atsakingų už projektų
įgyvendinimą tarnautojų paskyrimo (atnaujinimas),
1 vnt.
Parengti ir NMA pateikti vertinti mokėjimo
prašymus, 7 vnt.
Parengti metinę projekto įgyvendinimo ataskaitą,
1 vnt.
Parengti paramos paraiškos keitimą, 1 vnt.
Parengti paramos paraiškos sąmatos keitimus, 2
vnt.
Parengti pažymas, 2 vnt.
Techninė pagalba 2014–2020 m. (Programos informavimas ir viešinimas)
1. Žemės ūkio ministerijos
Parengti ir NMA pateikti vertinti mokėjimo
įgyvendinamo paramos projekto
prašymus, 2 vnt.
koordinavimas. Atsiskaitymo už
Parengti metinę projekto įgyvendinimo ataskaitą,
patirtas išlaidas pagal priemonę, kai 1 vnt.
paramos gavėja yra Žemės ūkio
Parengti paramos paraiškos keitimą, 1 vnt.
ministerija, užtikrinimas
Parengti paramos paraiškos sąmatos keitimą, 1
vnt.
Parengti pažymas, 2 vnt.
2. Visuomenės informavimas per
Informacinių pranešimų ir straipsnių
šalies žiniasklaidos priemones apie
publikavimas respublikinėje ir regioninėje
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
spaudoje, informacijos sklaida interneto naujienų
metų programą ir jos įgyvendinimą portaluose, TV kanaluose ir radijo stotyse (atlikus
paslaugų pirkimą).
Techninė pagalba 2014–2020 m. (Lietuvos kaimo tinklas)
1. Lietuvos kaimo tinklo (toliau –
Parengti raštus ir atsakymus į gautus skundus ir
Tinklas) administravimas ir
klausimus, pagal poreikį.
valdymas
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, pagal poreikį.
Užtikrinti Tinklo struktūros grandžių veiklos
koordinavimą: organizuoti Tinklo veiklos
koordinavimo grupės, Tinklo darbo grupių ir kt.
posėdžius, 5 vnt.
Administruoti internetinę svetainę, 1 vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

KPD Alternatyviosios
veiklos skyrius,
J. Banytė,
I. Venciulytė

I–IV ketv.

KPD Alternatyviosios I–IV ketv.
veiklos skyrius,
J. Banytė

Visuomenės
informavimo skyrius

I–IV ketv.

KPD Alternatyviosios
veiklos skyrius,
R. Mikolonienė
Ž. Jucaitytė,
S. Peškaitytė
(atsakinga už Tinklo
interneto svetainę)

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės
Organizuoti viešuosius pirkimus, 1 vnt.
Rengti 2014–2020 m. programinius dokumentus
(Tinklo veiksmų programa, Tinklo veiksmų planas,
Tinklo komunikacijos planas, Tinklo išlaidų planas,
Tinklo įsipareigojimų planas).
Atstovauti Europos kaimo plėtros tinklo
organizuojamose veiklose, 4 vnt.
Parengti paramos paraišką, 1 vnt.
Parenti mokėjimo prašymą, 1 vnt.
Parengti metinę ir galutinę projekto įgyvendinimo
ataskaitą, 1 vnt.

02.01.01

02.01.02

02.01.04

02.01.05

2. Tinklo įgyvendinamo paramos
projekto rengimas, koordinavimas.
Atsiskaitymo už patirtas išlaidas,
kai paramos gavėjas yra Tinklas,
užtikrinimas
Tiesioginės išmokos (pagrindinė dalis) už žemės ūkio naudmenų plotus
Paraiškų paramai už plotus gauti
Išmokėti tiesiogines išmokas už einamaisiais
taisyklių rengimas, paraiškų
metais deklaruotas žemės ūkio naudmenas,
surinkimo ir išmokų mokėjimo
tinkamas tiesioginėms išmokoms gauti, apie 2,8
stebėsena ir analizė, konsultacijų
mln. ha
tekimas dėl plotų deklaravimo,
paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Atskiros tiesioginės išmokos už kvotinio baltojo cukraus toną
Baigti įgyvendinti Bendrijos
Išmokėti paramą, priskaičiuotą pagal 2014 m.
pagalbą cukrinių runkelių
pateiktas paraiškas atskiroms tiesioginėms
augintojams 2006–2014 m.
išmokoms už cukrų gauti.
Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama pieno gamintojams
Paramos gavėjų bei išmokėtų sumų
Pieno kiekis, už kurį mokėta pereinamojo
analizė, konsultacijų teikimas dėl
laikotarpio nacionalinė parama už pieną, 1100
paramos administravimo
tūkst. t
Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už bulius
Išmokų mokėjimo taisyklių pagal
Mokėti atsietąsias specialiąsias išmokas už bulius
poreikį tobulinimas, išmokų gavėjų pagal 2010–2011 m. laikotarpiu gautų specialiųjų
bei išmokėtų sumų analizė,
išmokų už bulius išmokų skaičių, 52,1 tūkst. vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

KPD Alternatyviosios
veiklos skyrius,
R. Mikolonienė

I–IV ketv.

ŽMŪD Išmokų už
plotus skyrius

I–IV ketv.

ŽŪGMPD Maisto
pramonės skyrius,
L. Janušauskienė

I–III ketv.

ŽŪGMPD Maisto
pramonės skyrius,
N. Michailovaitė

I–IV ketv.

ŽŪGMPD Maisto
pramonės skyrius,
R. Baranauskienė

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

02.01.06

02.01.07

02.01.08

02.01.09

02.01.10

02.01.11

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

konsultacijų teikimas dėl išmokų
administravimo ir priemonės
įgyvendinimo koordinavimas
Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už galvijus
Priemonės įgyvendinimo
Mokėti esant pakankamai lėšų atsietąsias nuo
koordinavimas
gamybos skerdimo išmokas pagal 2004–2007 m.
gautų skerdimo išmokų skaičiaus aritmetinį vidurkį,
apie 150 tūkst. vnt.
Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už karves žindenes bei telyčias
Priemonės įgyvendinimo
Mokėti papildomas nacionalines tiesiogines
koordinavimas
išmokas už karves žindenes ir telyčias, 40 tūkst.
vnt.
Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už ėriavedes
Priemonės įgyvendinimo
Mokėti papildomas nacionalines tiesiogines
koordinavimas
išmokas už ėriavedes, 39 tūkst. vnt.
Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už ES remiamų pasėlių plotus
Paraiškų paramai už plotus gauti
Išmokėti atsietąsias PNTI už 2011 m. deklaruotus
taisyklių rengimas, paraiškų
baltyminius augalus, už 45,6 tūkst. ha.
surinkimo ir išmokų mokėjimo
stebėsena ir analizė, konsultacijų
tekimas dėl plotų deklaravimo,
paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Tiesioginės išmokos už mėsinius galvijus
Priemonės įgyvendinimo
Parengti atsakymus į raštus ir paklausimus el.
koordinavimas
paštu dėl informacijos pateikimo, pagal poreikį.
Tiesioginės išmokos už mėsines avis
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Parengti atsakymus į raštus ir paklausimus el.
paštu dėl informacijos pateikimo, pagal poreikį.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ŽŪGMPD Maisto
pramonės skyrius,
R. Baranauskienė

I–IV ketv.

ŽŪGMPD
Gyvulininkystės
skyrius, V. Bučelis

I–IV ketv.

ŽŪGMPD
Gyvulininkystės
skyrius, G. Vagonis

I–IV ketv.

ŽŪGMPD Išmokų už
plotus skyrius

I–IV ketv.

ŽŪGMPD
Gyvulininkystės
skyrius, L. Šimonienė

I–IV ketv.

ŽŪGMPD
Gyvulininkystės
skyrius, L. Šimonienė

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas
02.01.13

02.01.14

02.01.15

02.01.16

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Tiesioginės išmokos už pirmuosius hektarus
Paraiškų paramai už plotus gauti
taisyklių rengimas, paraiškų
surinkimo ir išmokų mokėjimo
stebėsena ir analizė, konsultacijų
tekimas dėl plotų deklaravimo,
paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Finansinės disciplinos kompensavimas
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas – atskiru žemės ūkio
ministro įsakymu numatoma tvarka,
pagal kurią 2016 m. pareiškėjams,
kuriems 2015 finansiniais metais
buvo pritaikyta finansinė disciplina,
turi būti kompensuota dėl finansinės
disciplinos, pritaikytos paramai už
2015 finansinius metus, sumažinta
suma
Žalinimo išmoka
Paraiškų paramai už plotus gauti
taisyklių rengimas, paraiškų
surinkimo ir išmokų mokėjimo
stebėsena ir analizė, konsultacijų
tekimas dėl plotų deklaravimo,
paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Tiesioginė išmoka jaunajam ūkininkui
Paraiškų paramai už plotus (kartu
išmokai jaunajam ūkininkui) gauti
surinkimo ir išmokų mokėjimo

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Išmokėti išmokas už einamaisiais metais
deklaruotas žemės ūkio naudmenas, tinkamas
išmokai už pirmuosius hektarus gauti, apie 1 285
tūkst. ha

ŽŪGMPD Išmokų už
plotus skyrius

I–IV ketv.

Sumažinta dėl finansinės disciplinos pritaikymo
paramos suma už 2015 finansinius metus,
kompensuota pareiškėjams, pateikusiems paraiškas
paramai tiesioginėmis išmokomis gauti už 2016
finansinius metus ir kuriems už 2016 finansinius
metus taip pat taikoma finansinė disciplina, ~ 26,7
tūkst. pareiškėjų.

ŽŪGMPD Išmokų už
plotus skyrius,
FBD Biudžeto skyrius

I–IV ketv.

Išmokėti žalinimo išmokas už einamaisiais metais
deklaruotas žemės ūkio naudmenas, tinkamas
žalinimo išmokai gauti, apie 2 793 tūkst. ha

ŽŪGMPD Išmokų už
plotus skyrius

I–IV ketv.

Išmokėti išmokas jauniesiems ūkininkams už
einamaisiais metais deklaruotas žemės ūkio
naudmenas, tinkamas jaunojo ūkininko išmokai

ŽŪGMPD Išmokų už
plotus skyrius

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

02.01.17

02.01.18

02.01.19

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

stebėsena ir analizė, konsultacijų
tekimas dėl plotų deklaravimo,
paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Susietoji išmoka už baltyminius augalus
Paraiškų paramai už plotus gauti
taisyklių rengimas, paraiškų
surinkimo ir išmokų mokėjimo
stebėsena ir analizė, konsultacijų
tekimas dėl plotų deklaravimo,
paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Susietoji išmoka už lauko daržoves
Paraiškų paramai už plotus gauti
taisyklių rengimas, paraiškų
surinkimo ir išmokų mokėjimo
stebėsena ir analizė, konsultacijų
tekimas dėl plotų deklaravimo,
paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Susietoji išmoka už uždaro grunto daržoves
Paraiškų paramai už plotus gauti
taisyklių rengimas, paraiškų
surinkimo ir išmokų mokėjimo
stebėsena ir analizė, konsultacijų
tekimas dėl plotų deklaravimo,
paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės įgyvendinimo

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

gauti, apie 151 tūkst. ha

Išmokėti išmokas už einamaisiais metais
deklaruotas žemės ūkio naudmenas, tinkamas
susietajai išmokai už baltyminius augalus gauti,
apie 173 tūkst. ha

ŽŪGMPD Išmokų už
plotus skyrius

I–IV ketv.

Išmokėti išmokas už einamaisiais metais
deklaruotas žemės ūkio naudmenas, tinkamas
susietajai išmokai už lauko daržoves gauti, apie 3
tūkst. ha

ŽŪGMPD Išmokų už
plotus skyrius

I–IV ketv.

Išmokėti išmokas už einamaisiais metais
deklaruotas žemės ūkio naudmenas, tinkamas
susietajai paramai už uždaro grunto daržoves gauti,
apie 24,74 ha

ŽŪGMPD Išmokų už
plotus skyrius

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas
02.01.20

02.01.21

02.01.22

02.01.23

02.01.24

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

koordinavimas
Susietoji išmoka už vaisius ir uogas
Paraiškų paramai už plotus gauti
taisyklių rengimas, paraiškų
surinkimo ir išmokų mokėjimo
stebėsena ir analizė, konsultacijų
tekimas dėl plotų deklaravimo,
paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Susietoji išmoka už pienines karves
Paramos gavėjų bei išmokėtų sumų
analizė, konsultacijų teikimas dėl
paramos administravimo
Susietoji išmoka už pieninės veislės bulius
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Susietoji išmoka už mėsinius galvijus
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Susietoji išmoka už mėsines avis

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Išmokėti išmokas už einamaisiais metais
deklaruotas žemės ūkio naudmenas, tinkamas
susietajai paramai už vaisius ir uogas gauti, apie 12
tūkst. ha

ŽŪGMPD Išmokų už
plotus skyrius

I–IV ketv.

Paramos gavėjų, kurie gavo susietąją paramą už
pienines karves, skaičius 34 tūkst.

ŽŪGMPD Maisto
pramonės skyrius,
N. Michailovaitė

I–IV ketv.

Parengti įsakymą dėl Susietosios paramos už
mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių
bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės
bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių pakeitimo,
pagal poreikį
Parengti įsakymą dėl 2015 m. susietosios
paramos išmokų už pieninių veislių bulius dydžių
patvirtinimo, 1vnt.

ŽŪGMPD
Gyvulininkystės
skyrius, L. Šimonienė

I–IV ketv.

Parengti įsakymą dėl Susietosios paramos už
mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių
bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės
bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių pakeitimo,
pagal poreikį
Parengti įsakymą dėl 2015 m. susietosios
paramos išmokų už mėsinius galvijus dydžių
patvirtinimo, 1 vnt.

ŽŪGMPD
Gyvulininkystės
skyrius, L. Šimonienė

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengti įsakymą dėl Susietosios paramos už
mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių
bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės
bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių pakeitimo,
pagal poreikį.
Parengti įsakymą dėl 2015 m. susietosios
paramos išmokų už mėsines avis dydžių
patvirtinimo, 1 vnt.

ŽŪGMPD
Gyvulininkystės
skyrius, L. Šimonienė

I–IV ketv.

Parengti įsakymą dėl Susietosios paramos už
mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių
bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės
bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių pakeitimo,
pagal poreikį
Parengti įsakymą dėl 2015 m. susietosios
paramos išmokų už mėsines avis dydžių
patvirtinimo, 1 vnt.
Finansinės išlaidos, susijusios su intervencinių produktų pirkimu
Teisės aktų nustatyta tvarka
Nupirkta pieno produktų į intervenciją už 6,8
sutarties dėl valstybės biudžeto
mln. Eur
lėšų, skiriamų veiklai, susijusiai su
intervencinių priemonių
įgyvendinimu finansuoti,
parengimas
Techninės išlaidos, susijusios su intervencinių produktų pirkimu
Priemonės įgyvendinimo
Sviesto ir lieso pieno miltelių intervencinis
koordinavimas
pirkimas – nupirkta lieso pieno miltelių, 4000 t.

ŽŪGMPD
Gyvulininkystės
skyrius, L. Šimonienė

I–IV ketv.

ŽŪGMPD Maisto
pramonės skyrius,
R. Savickienė

I–IV ketv.

ŽŪGMPD Maisto
pramonės skyrius,
R. Savickienė

I–IV ketv.

ŽŪGMPD Maisto
pramonės skyrius,
R. Savickienė

I–IV ketv.

ŽŪGMPD Maisto

I–IV ketv.

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

02.01.25

02.02.01

02.02.03

02.02.04

02.02.05

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Susietoji išmoka už pienines ožkas
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Žemės ūkio ir maisto produktų privatus saugojimas
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Pieno suvartojimo skatinimas
Teisinės bazės peržiūrėjimas ir

Sandėliuose privačiai saugomas žemės ūkio ir
maisto produktų kiekis: 1000 t lieso pieno miltelių,
500 t sviesto.
Pieno suvartojimo skatinimas vaikų ugdymo
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Priemonės
kodas

02.02.06

02.02.07

02.02.10

02.02.19

02.02.20

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

pagal poreikį keitimas, priemonės
įstaigose – paramos gavėjų skaičius, 185 000 vnt.
pramonės skyrius,
įgyvendinimo kontrolė
R. Savickienė
Žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir pardavimo skatinimo veiksmų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse paramos schema
Nacionalinių teisės aktų priežiūra ir Parengti žemės ūkio ministro įsakymo pakeitimus ar ED Prekybos politikos
administravimas, priemonės
patikslinimus bei kitus teisės aktus pagal poreikį
ir eksporto skatinimo
įgyvendinimo koordinavimas
skyrius
Parama bitininkystei
Priemonių, skirtų bitininkystės
Bitininkystės sektoriaus 2014–2016 m. programos ŽŪGMPD
sektoriui remti, įgyvendinimo
paramos gavėjų skaičius, 800 vnt.
Gyvulininkystės
koordinavimas
Išmokėta parama už bičių šeimų maitinimą, 160
skyrius,
tūkst. bičių šeimų.
G. Tamkuvienė
Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa
Priemonės įgyvendinimo
Dalyvaujančių programoje ugdymo įstaigų
ŽŪGMPD
koordinavimas
skaičius, 1300 vnt.
Augalininkystės
Parengti žemės ūkio ministro įsakymo pakeitimą
skyrius
ar patikslinimą, pagal poreikį.
Fizinių ir juridinių asmenų reikalavimų sumokėti už bankrutavusių įmonių perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją tenkinimas
Teisės aktų, susijusių su priemonės
Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
TD Teisės taikymo ir
įgyvendinimu rengimas, priemonės nutarimo projektą, 1 vnt.
kooperacijos skyriaus
įgyvendinimo koordinavimas.
Parengti žemės ūkio ministro įsakymo projektą,
Kooperacijos poskyris
1 vnt.
Rinkos reguliavimo priemonių administravimas
1. Teisės aktų nustatyta tvarka
Parengti sutartį su VĮ Lietuvos žemės ūkio ir
ŽŪGMPD Maisto
sutarties dėl valstybės biudžeto
maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, 1 vnt. pramonės skyrius,
lėšų, skiriamų veiklai, susijusiai su
Kontroliuoti sutarties vykdymą ir lėšų
R. Savickienė
intervencinių priemonių
panaudojimą, kas ketvirtį.
įgyvendinimu finansuoti,
panaudojimo parengimas ir
įgyvendinimo kontrolė
2. Sutarties dėl priemonės ,,Žemės
Parengti sutartį su VĮ Lietuvos žemės ūkio ir
VATVD Informacinių
ūkio ir maisto produktų rinkos
maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, 1vnt. sistemų skyrius,
informacinei sistemai vykdyti“
Kontroliuoti sutarties vykdymą ir lėšų
M. Bakutis
parengimas ir įgyvendinimo
panaudojimą, kas ketvirtį.
kontrolė

Įvykdymo
terminas

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

3. Eksporto skatinančių priemonių
įgyvendinimo priežiūra

02.02.21

02.02.22

02.02.24

Parengti sutartį su VĮ Lietuvos žemės ūkio ir
maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra dėl
eksporto skatinančių priemonių įgyvendinimo, 1
vnt.
Kontroliuoti sutarties vykdymą ir lėšų
panaudojimą, kas ketvirtį pasirašant darbų
priėmimo perdavimo aktą.
Akreditavimo ir sertifikavimo išlaidos, susijusios su ES finansinės paramos programų įgyvendinimu
1. Europos žemės ūkio garantijų
Iš paslaugų teikėjo gauta išlaidų teisingumo,
fondo ir Europos žemės ūkio fondo išsamumo ir tikslumo sertifikavimo ataskaita, 1 vnt.
kaimo plėtrai išlaidų teisingumo,
išsamumo ir tikslumo sertifikavimo
atlikimo ir ataskaitos parengimo
koordinavimas
2.Nacionalinės mokėjimų agentūros
Atliktos viešųjų pirkimų procedūros ir pasirašyta
bei institucijų, kurioms yra
sutartis su paslaugų teikėju, 1 vnt.
deleguotos atitinkamos funkcijos,
Pateikta EŽŪFKP finansuojamų priemonių
atitikties akreditavimo kriterijams
(„Bendradarbiavimas“, „Rizikos valdymas“,
peržiūros paslaugų organizavimas
„Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“)
administravimo tvarkos peržiūros pagal
akreditavimo kriterijus, įvardintus Komisijos
deleguotojo Reglamento I priedo projekte (priedas
Nr. 2), tame tarpe apimant ir deleguotas funkcijas
ataskaita, 1 vnt.
3. Europos žemės ūkio garantijų
Atliktos viešųjų pirkimų procedūros ir pasirašyta
fondo ir Europos žemės ūkio fondo sutartis su paslaugų teikėju, 1 vnt.
kaimo plėtrai išlaidų teisingumo,
išsamumo ir tikslumo sertifikavimo
paslaugų pirkimas
Parama vaisių ir daržovių gamintojų grupėms
Priemonės įgyvendinimo
Parengti žemės ūkio ministro įsakymo pakeitimus
koordinavimas
ar patikslinimus, pagal poreikį.
Laikinoji papildoma parama vaisių ir daržovių gamintojams
Priemonės įgyvendinimo
Įgyvendinant produktų pašalinimo iš rinkos ir

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ED Prekybos politikos
ir eksporto skatinimo
skyrius

I–IV ketv.

VAD Kaimo plėtros
fondo paramos audito
skyrius

I ketv.

VAD Rizikos analizės
ir kontrolės skyrius

II ketv.
III ketv.

VAD Kaimo plėtros
fondo paramos audito
skyrius

IV ketv.

ŽŪGMPD
Augalininkystės
skyrius

I–IV ketv.

ŽŪGMPD

I–II ketv.
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Priemonės
kodas

02.02.26

03.01.01

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

koordinavimas, prireikus
derliaus nenuėmimo priemones, sunaudotas
Augalininkystės
galiojančių nacionalinių teisės aktų, produktų kiekis, 6000 t.
skyrius
reglamentuojančių priemonės
Parengti žemės ūkio ministro įsakymo pakeitimą
įgyvendinimą, keitimas
ar patikslinimą, pagal poreikį.
Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių – parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymu
pavestų funkcijų vykdymas
Priemonės įgyvendinimo
Parengti Lietuvos Respublikos ūkio subjektų,
ŽŪGMPD Maisto
I–IV ketv.
koordinavimas
perkančių – parduodančių žalią pieną ir
pramonės skyrius, V.
prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų
Kučinskienė
veiksmų draudimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės
aktų pakeitimus ar patikslinimus, pagal poreikį.
Parengti sutartį su VĮ Lietuvos žemės ūkio ir
maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, dėl
priemonės finansavimo, 1vnt.
Kontroliuoti sutarties vykdymą ir lėšų
panaudojimą, kas ketvirtį.
Žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas
1. 1. Nagrinėjimas ir dalyvavimas
Nagrinėti rašytinius asmenų skundus, prašymus
TD Teisėkūros ir
I–IV ketv.
nagrinėjant rašytinius asmenų
bei pranešimus, pagal poreikį.
atstovavimo skyrius,
skundus, prašymus bei pranešimus
Teisės taikymo ir
kooperacijos skyrius
2. 2. Vertinimas ir siūlymų teikimas
Vertinti ir teikti siūlymus dėl parengtų sutarčių,
TD Teisėkūros ir
I–IV ketv.
dėl parengtų sutarčių, teisės aktų
teisės aktų projektų, atlikti teisinę ekspertizę, pagal atstovavimo skyrius
projektų, teisinė ekspertizė
poreikį.
Teisės taikymo ir
kooperacijos skyrius
3. 3. Atstovavimas ministerijai
Atstovauti ministerijai, pagal poreikį.
TD Teisėkūros ir
I–IV ketv.
teismuose, kitose įstaigose,
atstovavimo skyrius,
įmonėse, organizacijose
Teisės taikymo ir
kooperacijos skyrius
4. Lietuvos Respublikos
Parengti Lietuvos Respublikos nacionalinės
TD Teisės taikymo ir
I–IV ketv.
nacionalinės kovos su korupcija
kovos su korupcija 2015–2025 metų programos
kooperacijos skyrius,
2015–2025 metų programos
įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio
ŽŪM administraciniai
įgyvendinimo 2015–2019 metų
veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą Specialiųjų
padaliniai
tarpinstitucinio veiklos plano
tyrimų tarnybai.
įgyvendinimas
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
5. Teisės aktų rengimas

6. Prekių, paslaugų ir darbų ŽŪM
reikmėms viešųjų pirkimų
vykdymas

7. Valstybės pagalbos ir
nereikšmingos (de minimis)
pagalbos priemonių
taikymo žemės ir maisto ūkiui,
žuvininkystei, kaimo plėtrai
analizavimas ir dalyvavimas
rengiant nacionalinius teisės aktus,
valstybės pagalbos priemonių
įgyvendinimo ataskaitų teikimas
Europos Komisijai
8. Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro įsakymo „Dėl dalies

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengti Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio
įstatymo papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą,
1 vnt.
Parengti žemės ūkio ministro įsakymų dėl
kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo
žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis
(kooperatyvais) projektus, 10 vnt.
Parengti žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų
įsisteigimas“ veiklos srities „Gamintojų grupių ir
organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“
įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ projektą,
1 vnt.
Atlikti viešųjų pirkimų procedūras pagal poreikį,
nustatytą 2016 metais numatomų pirkti ŽŪM
reikmėms prekių, paslaugų ir darbų plane.

TD Teisės taikymo ir
kooperacijos skyriaus
Kooperacijos poskyris

I–IV ketv.

TD Teisės taikymo ir
kooperacijos skyrius,
D. Sereikaitė,
V. Miliauskienė,
R. Miliūnaitė,
I. Osičnienė,
G. Samalavičienė,
M. Valančienė,
D. Žuklys
ED Strateginio
planavimo ir mokslo
skyrius

I–IV ketv.

ED Strateginio
planavimo ir mokslo

I ketv.

Parengti Europos Komisijai ataskaitas dėl
valstybės pagalbos priemonių įgyvendinimo, 2 vnt.
Užtikrinti valstybės pagalbos ir nereikšmingos
(de minimis) pagalbos priemonių suderinamumą su
ES teise, 23 vnt.

Parengti įsakymo projektą, pateikti derinti
Finansų ministerijai, Konkurencijos tarybai,

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
draudimo įmonių išlaidų,
susidariusių išmokant draudimo
išmokas už nuostolius, patirtus dėl
stichinės sausros, kompensavimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
projekto (toliau – įsakymo
projektas) parengimas.
Paramos, teikiamos stichinės
sausros atveju, sistemos pateikimas
notifikuoti Europos Komisijai
9. ŽŪM veiklos planavimo
dokumentų, ŽŪM veiklos, LRV
veiklos prioritetų ir programos
nuostatų vykdymo ataskaitų
rengimas

10. Dalyvavimas Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (toliau – EPBO)
veikloje ir atstovavimas jos darbo
grupių posėdžiuose
11.Dalyvavimas Pasaulinio
mokslinių tyrimų aljanso (GRA)
veikloje, koordinavimas ir
atstovavimas jų organizuojamuose
posėdžiuose
12. Ekonominės žemės ūkio bei
maisto pramonės veiklos
analizavimas
13. Žemės ūkio ir maisto sektorių

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės
Lietuvos savivaldybių asociacijai, 1 vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

skyrius

Suderintą įsakymo projektą notifikuoti Europos
Komisijoje, 1 vnt.
Parengti ŽŪM 2016 m. veiklos planą, 1 vnt.
Patikslinti ŽŪM 2016–2018 m. strateginį veiklos
planą parengiant įsakymą ir pateikiant informaciją į
Stebėsenos informacinę sistemą.
Parengti ataskaitas, 6 vnt.
Teikti informaciją apie ŽŪM 2016–2018 m.
strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų
įgyvendinimą į Stebėsenos informacinę sistemą,
pasibaigus kiekvienam ketvirčiui.
Parengti ŽŪM 2017–2019 m. strateginio veiklos
plano projektą, 1 vnt.
Dalyvauti EPBO komitetų, darbo grupių
posėdžiuose, 10 vnt.

ED Strateginio
planavimo ir mokslo
skyrius

ED Strateginio
planavimo ir mokslo
skyrius, L. Juodytė

I–IV ketv.

Dalyvauti Pasaulinio mokslinių tyrimų aljanso
(GRA) organizuojamuose posėdžiuose, apibendrinti
informaciją posėdžių klausimais, 4 vnt.

ED Strateginio
planavimo ir mokslo
skyrius, L. Juodytė

I–IV ketv

Parengti pažymas, 190 vnt.
Parengti ir paskelbti ŽŪM interneto puslapyje
apžvalgas, 4 vnt.
Atlikti ir pateikti suinteresuotoms institucijoms

ED Ekonominės
analizės skyrius

I–IV ketv.

ED Ekonominės

I–IV ketv.

I ketv.

I–IV ketv.

II ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

pagrindinių ekonominės veiklos
rodiklių prognozavimas
14. Pažymų/ataskaitų dėl
atstovavimo ir apie aktualiausius
Lietuvai žemės ūkio ir
žuvininkystės srities klausimus,
svarstomus ES institucijų darbo
organų posėdžiuose teikimas
Lietuvos Respublikos Seimui,
LRV, ŽŪM vadovybei, kitoms
suinteresuotoms institucijoms ir
įstaigoms
4. 15. Pozicijų ES Žemės ūkio ir
žuvininkystės tarybai santraukų
rengimas reziduojančioms ES
valstybių narių atstovybėms
(brifingai)
16. Lietuvos pozicijos parengimo
ES Tarybos bei Komisijos darbo
struktūroms koordinavimas
ir pristatymas ES valstybių narių
ambasadų atstovams
17. Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos valdymo
komiteto posėdžių rengimas
18. Lietuvos kaimo plėtros
programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų, teikiamų Europos
Komisijai, ir ketvirtinių ataskaitų,
teikiamų Ministro pirmininko
tarnybai, koordinavimas ir rengimas
19. Teisės aktų, susijusių su
lėšomis, skirtomis įsipareigojimams
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programų priemones,

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės
prognozes, 4 vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

analizės skyrius

Parengti pažymas/ataskaitas, 38 vnt.

ESTRD ES politikų
skyrius

I–IV ketv.

Parengti informacinius dokumentus, 9 vnt.

ESTRD ES politikų
skyrius

I–IV ketv.

Surengtų susitikimų skaičius, 43 vnt.

ESTRD Europos
Sąjungos reikalų
koordinavimo skyrius

I–IV ketv.

Suorganizuotų Programos valdymo komiteto
posėdžių skaičius, 10 vnt.

KPD

I–IV ketv.

Parengtų Programos metų pažangos ataskaitų
skaičius, 2 vnt.
Parengtų ketvirtinių ataskaitų skaičius, 4 vnt.

KPD Programų
priežiūros ir vertinimo
skyrius,
A. Rasimienė,
D. Belevičienė

I–II ketv.

Parengtų ir patvirtintų žemės ūkio ministro
įsakymų, susijusių su lėšomis, skirtomis
įsipareigojimams pagal Programos priemones,

KPD Programų
priežiūros ir vertinimo
skyrius, A. Rasimienė

I–IV ketv.

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
veiklos sritis ir sektorius
parengimas
20. Su stebėsenos veikla susijusių
posėdžių organizavimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės
veiklos sritis ir sektorius, skaičius, 4 vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Suorganizuoti Lietuvos kaimo plėtros programų
stebėsenos komiteto posėdžiai, 5 vnt.

KPD Programų
priežiūros ir vertinimo
skyrius
KPD Programų
priežiūros ir vertinimo
skyrius,
D. Belevičienė,
D. Liutikas
KPD Programų
priežiūros ir vertinimo
skyrius
D. Liutikas,
A. Rasimienė,
T. Lozoraitis,
D. Belevičienė
KPD Programų
priežiūros ir vertinimo
skyrius
T. Lozoraitis
FBD Biudžeto
skyrius, Nacionalinės
paramos planavimo
skyrius
FBD Biudžeto
skyrius, Nacionalinės
paramos planavimo
skyrius

I–IV ketv.

21. Lietuvos kaimo plėtros
programų (ar jų dalių) vertinimo
organizavimas ir koordinavimas

Suorganizuoti (koordinuoti) Lietuvos kaimo
plėtros programų (ar jų dalių) vertinimus, 3 vnt.

22. Lietuvos kaimo plėtros
programų (ar jų dalių)
įgyvendinimo analizė ir vertinimas

Parengti analizes apie kaimo plėtros programų
įgyvendinimą (pažymos, ataskaitų dalys,
pristatymai), 20 vnt.

23. Lietuvos kaimo plėtros
programų klaidų lygio mažinimo
kontrolė

Parengti ir (arba) atnaujinti Lietuvos kaimo
plėtros programų klaidų lygio mažinimo planus, 2
vnt.

24. Žemės ūkio srities 2017–2019
m. valstybės biudžeto projekto ir
Valstybės investicijų 2017–2019 m.
programos projekto rengimas
25. Einamųjų biudžetinių metų
asignavimų paskirstymas, programų
sąmatų ir apskaičiavimo formų
sudarymas bei keitimas

Parengti žemės ūkio srities 2017–2019 m.
valstybės biudžeto projektą, 1 vnt.
Parengti žemės ūkio srities valstybės investicijų
2017–2019 m. programos projektą, 1 vnt.
Parengti žemės ūkio ministro įsakymą dėl
programų sąmatų pagal priemones patvirtinimo, 1
vnt. ir pagal poreikį jo pakeitimus.
Parengti žemės ūkio ministro įsakymą dėl
programų priemonėms patvirtintų lėšų paskirstymo
pagal veiklos sritis ir (arba) lėšų gavėjus, 1 vnt. ir
pagal poreikį jo pakeitimus.
Parengti žemės ūkio ministro įsakymą dėl
specialiųjų tikslinių dotacijų ŽŪM kuruojamoms
valstybinėms (valstybės perduotoms

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

26. Teisės aktų projektų ir kitų
dokumentų, susijusių su žemės ūkio
ir žuvininkystės politikos
finansavimu, rengimas, kitų ŽŪM
padalinių rengtų teisės aktų
projektų ir sutarčių peržiūra
27. Patvirtintų žemės ūkio srities
valstybės kapitalo investicijų
paskirstymas ir jo keitimas,
apibendrintų ataskaitų apie
valstybės kapitalo investicijų
panaudojimą rengimas ir teikimas
Finansų ministerijai ir Informacinės
visuomenės plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos
28. Ministerijos ir ministerijai
pavaldžių biudžetinių įstaigų
mėnesinių, ketvirtinių ir suvestinio
metinio biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinių pateikimas
Finansų ministerijos nustatyta
tvarka
29. Ministerijos ir ministerijai
pavaldžių įstaigų tarpinių ir
konsoliduotų finansinių ataskaitų
rinkinių pateikimas Finansų
ministerijai nustatytu laiku
30. Finansinių ataskaitų rinkinių ir
eliminavimo informacijos

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės
savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp
savivaldybių,1 vnt.
Sudaryti programų sąmatas ir apskaičiavimo
formas.
Parengti pažymas apie biudžeto asignavimų
pakeitimus (pagal poreikį).
Peržiūrėti kitų ŽŪM padalinių rengtų teisės aktų
projektus ir sutartis, pagal poreikį.
Prireikus patikslinti/parengti kitus teisės aktų
projektus, susijusius su skyrių kompetencijai
priskirtų programų priemonių įgyvendinimu.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

FBD Biudžeto
skyrius, Nacionalinės
paramos planavimo
skyrius

I–IV ketv.

Parengti žemės ūkio ministro įsakymą dėl
valstybės kapitalo investicijų paskirstymo, 1 vnt. ir
pagal poreikį jo keitimus.
Parengti ataskaitas apie valstybės kapitalo
investicijų panaudojimą.

FBD Biudžeto skyrius

I–IV ketv.

Pateikti ministerijos ir ministerijai pavaldžių
įstaigų ataskaitų rinkinius laiku ir teisingai.

BAS

I–IV ketv.

Pateikti ministerijos ir ministerijai pavaldžių
įstaigų tarpinius finansinius rinkinius , bei
konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį laiku ir
teisingai.

BAS

I–IV ketv.

Pateikti ir tvirtinti finansinius duomenis VSAKIS
sistemoje Finansų ministerijos nustatytais

BAS

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
pateikimas Viešojo sektoriaus
apskaitos ir ataskaitų
konsolidavimo informacinėje
sistemoje (VSAKIS)
31. Ministerijai skiriamų valstybės
biudžeto asignavimų pagal
priemonę apskaitos užtikrinimas
32. Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemonės
„Techninė pagalba“ bei Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus 2014–
2020 metų veiksmų programos
„Techninė parama“.
33. Oficialių užsienio šalių
delegacijų priėmimas (programų
sudarymas, susitikimų su ŽŪM
vadovybe suderinimas,
apgyvendinimo, maitinimo,
protokolinių priėmimų
organizavimas, kultūrinės
programos organizavimas,
vertėjavimas, suvenyrų parinkimas
ir kt.)
34. ŽŪM vadovybės vizitų į
užsienio šalis parengimas (LRV ir
URM informavimas, vizų
sutvarkymas, bilietų, viešbučių,
sveikatos draudimo užsakymas,
programos parengimas,
suderinimas, ministro įsakymų dėl
komandiruočių į užsienį rengimas,
suvenyrų parinkimas ir jų
nurašymas, protokolinių priėmimų
užsienyje rengimas ir kt.)

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

terminais.

Užsakyti į ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą ir
pervesti lėšas jų gavėjams pagal ministerijos
vadovybės patvirtintas išlaidų sąmatas, aktus ir
sutartis, sąskaitas-faktūras laiku ir teisingai.
Vesti pavedimų lėšų apskaitą.
Laiku ir tiksliai suvesti duomenis į FVAIS.

BAS

I–IV ketv.

BAS

I–IV ketv.

Priimti užsienio šalių delegacijas, diplomatinio
korpuso atstovus ar kitus aukštus pareigūnus (apie
50-60).

Protokolo skyrius,
G. Vainienė,
J. Vaišvilaitė,
A. Grigaliūnienė,
L. Kaklauskienė

I–IV ketv.

Parengti ŽŪM vadovybės vizitus į užsienio Protokolo skyrius,
valstybes, ~50 vnt.
L. Kaklauskienė,
A. Grigaliūnienė,
J. Vaišvilaitė

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

35. Reprezentacinių lėšų naudojimo
koordinavimas

Rengti ministerijos kanclerės potvarkius dėl
reprezentacinių lėšų naudojimo.
Koordinuoti ŽŪM padalinių poreikius dėl
reprezentacinių lėšų naudojimo.
Rengti sąmatas, ~ 110 vnt., rengti nurašymo
aktus,140 vnt.
Kontroliuoti, kaip vykdomos sutartys: tarnybinių
kelionių organizavimo (3vnt.) maitinimo paslaugų
(2 vnt.), koncertų, spektaklių organizavimo (4 vnt.).
Spręsti klausimą dėl tarnybinių kelionių
organizavimo ir dėl maitinimo paslaugų sutarčių
pratęsimo.
Vykdyti koncertų, spektaklių, ministro
protokolinių priėmimų ir kt. viešuosius pirkimus.

Protokolo skyrius,
B. Gudaitienė,
G. Vainienė,
A. Grigaliūnienė

I–IV ketv.

Protokolo skyrius,
G. Vainienė,
B. Gudaitienė

I–IV ketv.

Dalyvauti rengiant žirgų lenktynes „Sartai 2016“
Organizuoti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
minėjimą, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dienos minėjimą, Kalėdinį renginį ŽŪM
darbuotojams ir jų vaikams ir kt.

Protokolo skyrius,
B. Gudaitienė,
J. Vaišvilaitė,
L. Kaklauskienė,
A. Grigaliūnienė

36. Skyriuje vykdomų viešųjų
pirkimų organizavimas, vykdomų
sutarčių kontroliavimas, prašymų
vykdyti pirkimą teikimas, apklausų,
techninių specifikacijų rengimas,
viešojo pirkimo, finansavimo
pažymų pildymas, supaprastintų
pirkimų žurnalo pildymas,
dalyvavimas eksperto teisėmis,
vykdant pirkimus
37. Tarptautinių, respublikinės
reikšmės, reprezentacinių bei
šventinių renginių ŽŪM
darbuotojams organizavimas
(koncertų, spektaklių užsakymas,
įforminimas, šventinių vaišių
parinkimas, dovanėlių vaikams
nupirkimas ir kt.)
38. Teisės aktų dėl komandiruočių į
užsienį tvarkos, dėl reprezentacinių
išlaidų naudojimo ir kt. rengimas
39. Nuolat veikiančios ekspozicijos
darbo organizavimas

40. Skyriaus veiklos metinės ir kas

Rengti teisės aktus, ~ 5 vnt.
Atnaujinti eksponatus, plėsti asortimentą, 3-4
kartus per metus.
Vesti eksponatų ir ministro gaunamų dovanų
apskaitą.
Aptarnauti susitikimus, vykstančius ekspozicijos
salėje, ~ 420 vnt.
Rengti ataskaitas už skyriaus veiklą kas ketvirtį ir

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Iki
2016-05-14
I–IV ketv.

Iki
2016-02-06

I–IV ketv.

Protokolo skyrius,
B. Gudaitienė

I–IV ketv.

Protokolo skyrius,
A. Grigaliūnienė

I–IV ketv.

Protokolo skyrius,

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

ketvirtį ataskaitos rengimas,
pažymų skyriaus veiklos klausimais

už metus ir jas lydinčias pažymas:
apie oficialių delegacijų vizitus, sąmatas ir
nurašymo aktus, nupirktas komandiruočių
paslaugas ir kt.
Rengti pažymas (dėl dokumentacijos plano,
rizikų valdymo priemonių, prekių ir paslaugų
pirkimo, skyriaus veiklos ir kt.).
Rengti sveikinimus šv. Velykų, šv. Kalėdų,
Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, aukštų pareigūnų
jubiliejų progomis, ~ 1600 vnt.

B. Gudaitienė

Protokolo skyrius,
V. Adomaitienė,
A. Grigaliūnienė,
L. Kaklauskienė,
J. Vaišvilaitė

I–IV ketv.

Versti raštus, ~ 1000 vnt.
Redaguoti raštus anglų k., ruoštus ministerijos
darbuotojų, pagal poreikį.
Užtikrinti vertėjavimą vadovybės susitikimų
metu, pagal poreikį.

Protokolo skyrius,
L. Kondrotas,
J. Vaišvilaitė

I–IV ketv.

Parengti ministro įsakymus, ~ 70 vnt.
Parengti ministerijos kanclerio potvarkius, apie
650 vnt.

Protokolo skyrius,
V. Adomaitienė,
L. Kaklauskienė

I–IV ketv.

Protokolo skyrius,
B. Gudaitienė

I–IV ketv.

VATVD,
V. Žoštautienė,
K. Tvaskus

I–IV ketv.

41. Proginių ir šventinių
sveikinimų, padėkų už vizitus
ministro vardu rengimas (sąrašų
atnaujinimas, teksto suderinimas,
vardinių sveikinimų, kvietimų,
padėkų išsiuntimas).
42. Raštų vertimas iš / į užsienio
kalbas, kvietimų, raštų ministro
vardu rengimas, kitų ŽŪM
padalinių parengtų raštų
redagavimas, vertėjavimo
vadovybės susitikimų metu
užtikrinimas
43. Ministro įsakymų ir ministerijos
kanclerės potvarkių rengimas dėl
ŽŪM tarnautojų ir darbuotojų
komandiravimo į užsienio valstybes
44. Ataskaitų už komandiruotes
surinkimas, registravimas, ataskaitų
pateikimas LRV ir URM
45. ŽŪM kokybės vadybos
sistemos tobulinimas

Surinkti ir registruoti ataskaitas, ~ 230 vnt.
Parengti apie 100 raštų.
Organizuoti patobulinto ŽŪM Kokybės vadybos
sistemos veiklos procesų modelio sukūrimą
specializuotoje QPR IMS programinėje įrangoje, 1
vnt.
Organizuoti procesų valdytojų ir administratorių
mokymus naudotis specializuota programine įranga
(QPR 8.1 IMS).

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

II ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
46. Pokyčių, įvykusių žemės ūkio
ministro valdymo srityje
veikiančiose viešojo sektoriaus
organizacijose 2015 metais,
analizės (tarp jų ir priežasčių,
sąlygojusių šiuos pokyčius,
analizės) atlikimas ir pateikimas
Vidaus reikalų ministerijai
47. Savalaikis ir kokybiškas
valstybės atstovavimas
visuotiniuose akcininkų bei
dalininkų susirinkimuose

48. „Vieno langelio“ principo
įgyvendinimo funkcijų ŽŪM
vykdymas

49. Dokumentų valdymas

50. ŽŪM dokumentų valdymo

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Naudojant Tarpžinybinės mokestinių duomenų
saugyklos duomenis, atlikti pokyčių, įvykusių
žemės ūkio ministro valdymo srityje veikiančiose
viešojo sektoriaus organizacijose 2015 metais,
analizę ir pateikti Vidaus reikalų ministerijai
informaciją apie šios analizės rezultatus.

VATVD Įstaigų ir
įmonių veiklos
priežiūros skyrius,
N. Gujytė

I–II ketv.

Išanalizuoti darbotvarkės klausimais gautą
informaciją ir pateikti siūlymus Valstybės turtinių
ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės
valdomose įmonėse ir ŽŪM valdymo sričiai
priskirtų įstaigų veiklos priežiūros komisijai.
Parengti įgaliojimus darbotvarkės klausimais, 10
vnt.
Organizuoti interesantų priėmimą ir aptarnavimą
ŽŪM, suteikti informaciją ŽŪM reguliavimo
sričiai priklausančiais klausimais, registruoti fizinių
ir juridinių asmenų prašymus ir skundus,
kontroliuoti jų nagrinėjimą, administruoti ir
koordinuoti asmenų elektroninius paklausimus.
Užregistruoti gautus ir siunčiamus dokumentus,
teisės aktus, protokolus, susijusius su ŽŪM veikla,
vadovybės pavedimus.
Administruoti įslaptintą informaciją.
Atlikti dokumentų valdymo priežiūrą ŽŪM ir
ŽŪM valdymo srities įstaigose.
Nuolatos kontroliuoti LRV, ŽŪM vadovybės
pavedimus, ministro įsakymus ir kanclerio
potvarkius.
Nuolatos administruoti žemės ūkio ministro
norminius teisės aktus ir kitus elektroninius
dokumentus (rengimo, tvarkymo, apskaitos,
saugojimo) Dokumentų valdymo sistemoje.
Vykdyti Dokumentų valdymo sistemos stebėseną

VATVD
V. Žoštautienė,
Įstaigų ir įmonių
veiklos priežiūros
skyrius, T. TuzovaitėMarkūnienė

I–IV ketv.

VATVD Dokumentų
valdymo ir interesantų
priėmimo skyrius,
S. Karnočienė

I–IV ketv.

VATVD Dokumentų
valdymo ir interesantų
priėmimo skyrius,
S. Karnočienė,
D. Grybkauskienė

I–IV ketv.

Dokumentų valdymo

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

sistemos stebėsena

ir teikti siūlymus dėl Dokumentų valdymo sistemos
klaidų šalinimo, ministerijos dokumentų valdymo
procesų optimizavimo, tobulinimo ir efektyvumo
didinimo.

51. ŽŪM, įstaigų prie ŽŪM, ŽŪM
įsteigtų viešųjų įstaigų patikėjimo
teise, panaudos ar nuomos sutarčių
pagrindu valdomo valstybei
nuosavybės teise priklausančio
nekilnojamojo turto poreikio ir
reikalingumo analizė, išvadų bei
pasiūlymų ŽŪM vadovybei
teikimas
52. 2015 m. ŽŪM valdymo sričiai
priskirtų įstaigų ir įmonių bei
pavaldžių institucijų įsigytų
automobilių skaičiaus ir jiems
įsigyti panaudotų lėšų atitikties
nustatytiems reikalavimams
nagrinėjimas
53. Ministerijos valdymo sričiai
priskirtų įstaigų turto perdavimo
centralizuotam turto valdytojui
pagal Finansų ministerijos parengtą
nekilnojamojo turto centralizuoto
valdymo priemonių planą
nagrinėjimas ir sprendimų

Parengti išvadas ir pasiūlymus sprendimų
vykdymui, pagal poreikį.

ir interesantų
priėmimo skyrius, S.
Karnočienė, D.
Grybkauskienė
Informacinių sistemų
skyrius, N. Gudelis,
Informacinių sistemų
skyriaus Informacinių
technologijų
eksploatavimo
poskyris,
A. Proscevičius
VATVD Turto
valdymo skyrius, E.
Varanauskienė,
E. Antaniūnas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Įvykdymo
terminas

I–IV ketv.

Parengti išvadas ir siūlymus, esant neatitikimui
nustatytiems reikalavimams.

VATVD Turto
valdymo skyrius, E.
Varanauskienė

II ketv.

Parengti išvadas ir siūlymus apie proceso eigą,
pagal poreikį

VATVD Turto
valdymo skyrius, E.
Varanauskienė, E.
Antaniūnas

IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
priėmimas
54. Ministerijos valdymo sričiai
priskirtų įstaigų naudojamų
valstybinių žemių plotų dydžių
nagrinėjimas ir informacijos
pateikimas dėl LRV 1998 m.
rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1026
pakeitimo
55. ŽŪM ir ŽŪM pavaldžių
institucijų nekilnojamojo
materialaus turto duomenų
pateikimo koordinavimas Valstybės
turto informacinės paieškos
sistemoje
56. Žemės ūkio civilinės saugos ir
mobilizacinių priemonių rengimas
bei vykdymas

57. Tinkamų darbo sąlygų
užtikrinimas ŽŪM darbuotojams,
ŽŪM turto priežiūra racionaliai ir
teisėtai naudojant lėšas

03.01.02

Diplomatinių atstovų veiklos užtikrinimas
1. Atstovavimas Lietuvos
interesams Europos Sąjungos
institucijose

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pateikti informaciją Nekilnojamojo turto kadastro
geodezijos ir kartografijos skyriui Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 13 d.
nutarimo Nr. 1026 pakeitimui.

VATVD Turto
valdymo skyrius, E.
Varanauskienė

II ketv.

Valstybės turto informacinės paieškos sistemą
papildyti BAS pateikta informacija už 2015 metus.

VATVD Turto
valdymo skyrius, E.
Varanauskienė

III–IV ketv.

Atnaujinti ministerijos Ekstremaliųjų situacijų
valdymo planą, 1 vnt.
Atstovauti ŽŪM NATO ir ES civilinio
pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms komitetų
posėdžiuose, parengti 1 ataskaitą.
Parengti 2016 m. ŽŪM civilinės saugos mokymų
planą, 1 vnt.
Parengti 2016 m. ŽŪM mobilizacinio mokymo
planą, 1 vnt.
Paruošti prekių, paslaugų ir darbų pirkimo
dokumentus, vykdyti pirkimo procedūras,
kontroliuoti sutarčių vykdymą, pagal poreikį.

VATVD Turto
valdymo skyrius,
K. Juodonienė

I–IV ketv.

VATVD Turto
valdymo skyrius, D.
Kryžanauskaitė, E.
Zdanevičius,
A. Aleksejevas, A.
Kazakiūnas,
J. Ulozienė, Ž. Juraitė

I–IV ketv.

Rinkti ir teikti informaciją suinteresuotoms ES ir
Lietuvos institucijoms dėl Bendrosios žemės ūkio,
veterinarijos, fitosanitarijos, maisto saugos ir
žuvininkystės politikos (raštai, pranešimai el.

ŽŪM deleguotieji spec.
atašė Lietuvos
nuolatinėje atstovybėje
ES

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

2. Atstovavimas Lietuvos
interesams Rusijos Federacijoje
(toliau – RF)

3. Atstovavimas Lietuvos

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės
paštu), 1950 vnt.
Organizuoti susitikimus su ES šalių narių
atstovais ir ES institucijų pareigūnais, 80
susitikimų.
Užmegzti naujus ryšius su ES institucijų,
visuomeninių organizacijų bei verslo atstovais, 40
kontaktų.
Pristatyti Lietuvos poziciją ES institucijų ir jų
darbo organų posėdžiuose, 160 posėdžių.
Dalyvauti Europos Parlamento atitinkamų
komitetų posėdžiuose, 25 posėdžiai.
Prireikus dalyvauti Europos Komisijos
komitetuose ir techniniuose susitikimuose, 40
posėdžių.
Organizuoti Ministro vadovaujamos delegacijos
vizitus ir juos koordinuoti, 10 vnt.
Dalyvauti žemės ūkio ir maisto pramonės
parodose, 5 vnt.
Dalyvauti seminaruose, konferencijose, kituose
informacijos perteikimo renginiuose, 40 renginių.
Rinkti ir teikti informaciją suinteresuotoms
Lietuvos institucijoms dėl veterinarijos,
fitosanitarijos, maisto saugos ir žuvininkystės
politikos (raštai, pranešimai el. paštu), 30 vnt.
Ataskaitų apie nuveiktus darbus ir RF žemės ūkio
aktualijas rengimas, 45 vnt.
Susirašinėjimas su RF ir Lietuvos institucijomis,
ūkio subjektais raštu, el. paštu, 35 vnt.
Dalyvauti parodose, seminaruose, konferencijose
kituose renginiuose žemės ūkio klausimais, 8 vnt.
Užmegzti naujus ryšius su RF žemės ūkio
atsakingais pareigūnais, 4 kontaktai.
Dalyvauti EK misijos RF rengiamuose
posėdžiuose žemės ūkio klausimais.
Oficialių ir verslo delegacijų vizitų

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Žemės ūkio atašė
Rusijos Federacijoje

I–IV ketv.

Žemės ūkio atašė

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

interesams Vokietijos Federalinėje
Respublikoje

organizavimas, 4 vizitai.
Ataskaitų apie nuveiktus darbus ir Vokietijos
žemės ūkio aktualijas rengimas, 33 vnt.
Dalyvavimas posėdžiuose, pasitarimuose, 21 vnt.
Lietuvos žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto
pramonės pristatymas įvairių renginių arba
susitikimų metu, 20 kartų.
Susirašinėjimas su Vokietijos ir Lietuvos
institucijomis, ūkio subjektais raštu, el. paštu, 200
vnt.
Dalyvavimas seminaruose, konferencijose, 5
renginiai.
Susitikimų su Vokietijos ir Lietuvos valstybinių,
nevyriausybinių organizacijų atstovais, verslo
subjektais inicijavimas arba organizavimas, 11
susitikimų.
Oficialių valstybės pareigūnų ir verslo delegacijų
vizitų organizavimas, 4 vizitai.
Pagal savo kompetenciją dalyvauta JAV
institucijų (USDA, FDA, FSIS, APHIS),
visuomeninių ir verslo organizacijų, kitų valstybių
JAV akredituotų institucijų, organizuotose
posėdžiuose, pasitarimuose, susitikimuose, 52 vnt.
Pasiekta, kad nuo 2015 m. spalio 30 d. oficialiai
įsigaliojo leidimas eksportuoti Lietuvišką mėsą ir
mėsos produktų į Jungtinių Amerikos Valstijų
rinką.
Pateikta informacija bei pradėtos lietuviškų
kiaušinių produktų importo į JAV leidimų išdavimo
procedūros.
Parengtas kasmetinis svarbiausių, su žemės ūkiu
ir maisto pramone susijusių, JAV vykstančių
tarptautinių parodų sąrašas, dalyvauta atskirose
paroduose, 3 parodos.
Parengta ir į Lietuvą persiųsta informacinių

Vokietijos Federacinėje
Respublikoje

4. Atstovavimas Lietuvos
interesams Jungtinėse Amerikos
Valstijose (toliau – JAV)

Žemės ūkio ir
komercijos atašė LR
diplomatinėje
atstovybėje JAV

Įvykdymo
terminas

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

5. Atstovavimas Lietuvos
interesams Kinijos Liaudies
Respublikoje

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės
pranešimų apie JAV žemės ūkio ir maisto pramonės
aktualijas, 47 vnt.
Susirašinėjimas su JAV ir Lietuvos institucijomis,
ūkio subjektais raštu, el. paštu, 455 vnt.
Dalyvauta ES ir JAV derybose dėl
Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės
veterinarijos ir fitosanitarijos reikalavimų dalies, 3
susitikimai.
Pristatyti Lietuvos žemės ūkio ir maisto
pramonės, žuvininkystės ir miškininkystės sektorių
bei jo politikos formavimo prioritetus įvairių
renginių arba susitikimų metu, 5 vnt.
Organizuotos Lietuvos įmonių pagamintų maisto
produktų ir gėrimų prezentacijos, 2 vnt.
Lietuvos tarnyboms, asocijuotoms ir verslo
struktūroms atsakyta užklausimų, 95 vnt.
Su darbo vizitais apsilankyta 3-ose naujose JAV
valstijose, užmegzti nauji kontaktai, 20 vnt.
Leidimų eksportuoti lietuviškus žemės ūkio ir
maisto produktus gavimas (pienas, mėsa, grūdai,
šienainis, gyvi gyvuliai), 5 vnt.
Dalyvavimas ES atstovybės Pekine rengiamuose
posėdžiuose ir pasitarimuose, 10 vnt.
Dalyvavimas parodose ir mugėse, 5 vnt.
Dalyvavimas konferencijose ir seminaruose, 3
vnt.
Lietuvos žemės ūkio pristatymas (20 vnt.) ir
susipažinimas su kitomis, kuravimo sričiai
priskirtomis rinkomis (5 vnt.):
- 1 vizitas į Vietnamo socialistinę respubliką;
- 1 vizitas į Pietų Korėją;
- 1 vizitas į Mongoliją;
- 1 vizitas į Taivanį;
- 1 vizitas į Hong Kongą.
Oficialių ir verslo delegacijų organizavimas, 5

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Žemės ūkio atašė LR
ambasadoje Kinijos
Liaudies Respublikoje

I–IV ketv.

42

Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

vizitai.
Ataskaitų apie nuveiktus darbus parengimas, 30
vnt.
03.01.03

03.01.06

03.02.02

03.02.03

03.02.06

Žemės ūkio ministerijos projektų vykdymas
1. Tarptautinio bendradarbiavimo
Vykdyti projektus, 3 vnt.
veiklos užtikrinimas
2. Bendradarbiavimo įgyvendinant
Dalyvauti susitikimuose ir renginiuose Baltijos
ES Baltijos jūros regiono strategiją
jūros regione, renginių skaičius 18 vnt.
užtikrinimas
Suorganizuoti renginius Lietuvoje, 3 vnt.
Dalyvavimas ES Tarybos ir Europos Komisijos veikloje bei išorės žuvininkystės politikos susitikimuose
ŽŪM darbuotojų komandiruočių į
Komandiruočių į ES Tarybos darbo struktūras,
ES Tarybos darbo grupes, Europos
formalias ir neformalias tarybas, Europos Komisijos
Komisijos komitetų posėdžius ir
komitetus bei žuvininkystės politikos formavimo
žuvininkystės politikos formavimo
susitikimus skaičius, 200 vnt.
susitikimus koordinavimas
Žemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų veiklos užtikrinimas
1. Atsiskaitymo už žemės ūkio
Peržiūrėti Žemės ūkio įmonių gamybiniųįmonių gamybinių-finansinių
finansinių rodiklių suvestinės projektą, 1 vnt.
rodiklių rinkimo, tvarkymo ir
suvestinės parengimo darbų
atlikimo koordinavimas
2. Teisinės bazės parengimas,
Parengti sutartį su VĮ ŽŪIKVC dėl priemonės
sutarties dėl priemonės
„Žemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų
įgyvendinimo sudarymas ir
veiklos užtikrinimas“ įgyvendinimo, kontroliuoti
vykdymo kontrolė
sutarties vykdymą ir lėšų panaudojimą, kas ketvirtį.
Informacinių sistemų, duomenų bazių, registrų
skaičius, 20 vnt.
Ūkių apskaitos duomenų tinklo veiklos užtikrinimas
Sklandžios visų Ūkių apskaitos
Parengti finansavimo sutartis su VšĮ LŽŪKT ir
duomenų tinklo dalyvių veiklos
LAEI, 2 vnt.
užtikrinimas
Suorganizuoti Ūkių apskaitos duomenų tinklo
nacionalinės tarybos posėdį, 1 vnt.
Valstybės reikmėms atliekami pieno tyrimai
Sutarties su VĮ „Pieno tyrimai“
Pieno tyrimų, atliekamų valstybės reikmėms,

ŽŪM struktūriniai
padaliniai
ESTRD, ŽD, KPD,
ŽŪGMPD

I–IV ketv.

ESTRD Europos
Sąjungos reikalų
koordinavimo skyrius

I–IV ketv.

FBD Finansų ir
apskaitos politikos
įgyvendinimo skyrius

III ketv.

VATVD Informacinių
sistemų skyrius,
M. Bakutis

I–IV ketv.

FBD Finansų ir
apskaitos politikos
įgyvendinimo skyrius

I–IV ketv.

ŽŪGMPD Maisto

I–IV ketv.

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

03.02.10

03.02.11

03.02.12

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

parengimas, sutarties vykdymo
kontrolė, lėšų planavimas
Žemdirbių savivaldos stiprinimas
Sutarties su Žemės ūkio rūmais
parengimas, sutarties vykdymo
kontrolė, lėšų planavimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

skaičius, 1500 tūkst. vnt.
Atlikti dokumentų analizes, 12 vnt.

pramonės skyrius,
N. Michailovaitė

Parengti sutartį, 1 vnt.
Atlikti finansinių dokumentų ir priemonės
vertinimo kriterijų analizę, pasibaigus kiekvienam
ketvirčiui.

ED Strateginio
planavimo ir mokslo
skyrius

I–IV ketv.

FBD Biudžeto skyrius

I–IV ketv.

TD Teisės taikymo ir
kooperacijos skyrius,
ŽIPD

I–IV ketv.

TD Teisės taikymo ir
kooperacijos skyrius

I–IV ketv.

TD Teisės taikymo ir
kooperacijos skyrius

I–IV ketv.

TD Teisės taikymo ir
kooperacijos skyrius

I–IV ketv.

Nenumatytos įmokos į Europos Sąjungos biudžetą
Europos Sąjungos lėšomis
Parengti kanclerio potvarkius dėl Europos
atsisakytų finansuoti sumų
Bendrijos lėšomis atsisakytų finansuoti išlaidų
įmokėjimo į Europos Sąjungos
apmokėjimo, pagal poreikį.
biudžetą užtikrinimas
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms vykdyti
1. Teisės aktų, reglamentuojančių
Parengti teisės aktų, reglamentuojančių
valstybinių (valstybės perduotų
valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms)
savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų žemės ūkio funkcijų atlikimą, projektus, suderinti
atlikimą, rengimas, derinimas ir
su suinteresuotomis institucijomis, esant poreikiui.
skelbimas
2. Valstybinių (valstybės perduotų
Organizuoti posėdžius, pagal poreikį (iškilus tam
savivaldybėms) žemės ūkio
tikram probleminiam klausimui, susijusiam su
koordinavimo ir probleminių
savivaldybių vykdomų valstybinių (valstybės
klausimų nagrinėjimo komisijos,
perduotų savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų
sudarytos Lietuvos Respublikos
atlikimu), parengti posėdžio protokolus.
žemės ūkio ministro 2006 m. kovo
3 d. įsakymu Nr. 3D-76, posėdžių
organizavimas
3. Savivaldybių atsiskaitymo už
Surinkti savivaldybių ataskaitas už valstybinių
valstybinių (valstybės perduotų
(valstybės perduotų savivaldybėms) žemės ūkio
savivaldybėms) žemės ūkio
funkcijų atlikimą, 60 savivaldybių.
funkcijų atlikimą koordinavimas
Konsultuoti savivaldybes atsiskaitymo už
valstybinių žemės ūkio funkcijų atlikimą
klausimais, pagal poreikį.
4. Savivaldybių prašymų, pastabų ir
Nagrinėti savivaldybių pateiktus prašymus,
pasiūlymų dėl valstybinių
pastabas ir pasiūlymus, juos teisiškai įvertinti,
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Priemonės
kodas

03.02.13

03.02.14

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

(valstybės perduotų savivaldybėms) parengti atsakymus, pagal poreikį.
žemės ūkio funkcijų atlikimo
nagrinėjimas
5. Priemonei vykdyti skirtų lėšų
Pervesti lėšas, skirtas savivaldybėms, Lietuvos
BAS
I–IV ketv.
pervedimo ir atsiskaitymo apskaitos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio
užtikrinimas.
29 d. įsakymu Nr. 3D-957 „Dėl 2016 m. skiriamų
specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio
ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“
nustatytu laiku.
Duomenis suvesti į FVAIS.
Savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei (perduotai
savivaldybėms) funkcijai atlikti
1. Valstybės biudžeto specialiųjų
Suderinti ir laiku pateikti Lietuvos Respublikos
ŽIPD Žemės tvarkymo
I–IV ketv.
dotacijų, skirtų savivaldybių
finansų ministerijai 6 mėn. ir metinę suvestinę apie ir administravimo
biudžetams, valstybinės žemės ir
programos sąmatos vykdymą už savivaldybėms
skyrius, A. Jakavonytė
kito valstybinio turto valdymo,
priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto
naudojimo ir disponavimo juo
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo
patikėjimo teise funkcijai atlikti,
teise valstybinei (perduotai savivaldybėms)
panaudojimo teisingumo, teisėtumo funkcijai atlikti.
ir tikslingumo vertinimas ir
patvirtinimas
2. Priemonei vykdyti skirtų lėšų
Pervesti lėšas, skirtas savivaldybėms, Lietuvos
BAS
I–IV ketv.
pervedimo ir atsiskaitymo apskaitos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio
užtikrinimas.
29 d. įsakymu Nr. 3D-957 „Dėl 2016 m. skiriamų
specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio
ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“
nustatytu laiku.
Duomenis suvesti į FVAIS.
Superkamo pieno ir šio pieno mėginių tapatumo kontrolė
Priemonės įgyvendinimo
Parengti sutartį su Valstybine maisto ir
ŽŪGMPD Maisto
I–IV ketv.
koordinavimas
veterinarijos tarnyba, 1 vnt.
pramonės skyrius,
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės
Atlikti dokumentų analizes, 7 vnt.

03.03.01

Valstybės rezervo saugojimas ir atnaujinimas
1. Lietuvos Respublikos valstybės
rezervo įstatymo ir šio įstatymo
įgyvendinamųjų teisės aktų
nustatyta tvarka vykdyti atsargų
atnaujinimą
2. Sukauptų valstybės rezervo
atsargų saugojimo kontrolė pagal
kiekį ir kokybę
3. Atsakingųjų atsargų saugotųjų
teikiamų ataskaitų apie saugomų
atsargų kiekį, vertę ir atitikimą
Pasaugos sutartyse numatytiems
kokybės reikalavimams
nagrinėjimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

N. Michailovaitė

Įvertinus atsargų saugojimo trukmę ir jų kokybę,
organizuoti atnaujinamų atsargų viešąjį pardavimą
ir pirkimą, parengti skelbimus ir sutartis
(priklausomai nuo dalyvių skaičiaus).

ŽŪGMPD
Augalininkystės
skyrius, Maisto
pramonės skyrius

I–IV ketv.

Dalyvauti atliekant kasmetinį atsargų
inventorizaciją, 1 vnt.
Vykdyti neplaninius patikrinimus (iškilus
būtinumui).
Gaunamų ataskaitų analizė, kas mėnesį.

ŽŪGMPD
Augalininkystės
skyrius, Maisto
pramonės skyrius
ŽŪGMPD
Augalininkystės
skyrius, Maisto
pramonės skyrius

I–IV ketv.

ŽD ES paramos
skyrius, J. Žemaitienė,
O. Plieskis,
G. Zajankauskaitė

I–IV ketv.

ŽD ES paramos
skyrius, O. Plieskis
ŽD ES paramos
skyrius, J. Žemaitienė

I–IV ketv.

ŽD ES paramos

I–IV ketv.

I–IV ketv.

Programa „Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas“
01.01.15

01.01.16

Techninė parama 2014–2020 m. (veiksmų programos įgyvendinimas ir administravimas)
1. Su stebėsenos ir vertinimo veikla
Organizuoti posėdžiai, 30 vnt.:
susijusių posėdžių organizavimas
1. Lietuvos žuvininkystės 2014–2020 metų veiksmų
programos stebėsenos komitetas, 5 vnt.;
2. Lietuvos žuvininkystės 2014–2020 metų veiksmų
programos valdymo komitetas, 10 vnt.;
3. Susitikimai su partneriais, 5 vnt.
4. Projektų atrankos komiteto posėdžiai, 10 vnt.
2. Studijų, tyrimų, konsultacijų
Studijų ir/ar tyrimų ir/ar konsultacijų įsigijimas, 2
organizavimas
vnt.
3. Veiksmų programą
Dalyvavimas mokymuose, 12 žm.
administruojančio personalo
administracinių gebėjimų
stiprinimas
Techninė parama 2014–2020 m. (veiksmų programos informavimas ir viešinimas)
1. Informavimas ir viešinimas
Straipsnių ar informacinių pranešimų

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
spaudoje, televizijoje, radijuje ir
interneto svetainėse

2. Studijų, tyrimų, seminarų,
konferencijų, mokymų, konsultacijų
organizavimas

01.01.18

publikavimas, 6 vnt.
TV siužetų sukūrimas ir transliavimas, 2-3vnt.
Radijo laidų ir/ar informacinių pranešimų
transliavimas, 3-4 vnt.
Informacinių pranešimų interneto svetainėse
skaičius, 15 vnt.
Žiniasklaidos priemonių skaičius paaiškės atlikus
paslaugų pirkimą.
Seminarai, 3 vnt.
Komunikacijos būklės analizė ir vertinimas per
viešosios nuomonės tyrimus, 1 apklausa.

3. Žuvininkystės sektoriaus plėtros
pristatymas parodose

Dalyvavimas parodoje „Agrobalt 2016“, 1 vnt.

4. Informacinių leidinių leidyba ir
platinimas

Išleisti leidiniai apie Lietuvos žuvininkystės
2014–2020 metų veiksmų programos priemones, 7
skirtingo tipo leidiniai.

5. Su viešinimu ir informavimu
susijusios dalomosios medžiagos
įsigijimas
01.01.17

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas
Žuvininkystės kontrolės programos
įgyvendinimo koordinavimas

Įsigyti suvenyrai, planuojama 3000 vnt.
Mobilus stendas, 1 vnt.

Žuvininkystės kontrolės programoje numatytų
priemonių įgyvendinimo stebėsena, 12 priemonių.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

skyrius, O. Plieskis
Visuomenės
informavimo skyrius

ŽD ES paramos
skyrius, O. Plieskis,
Visuomenės
informavimo skyrius
ŽD ES paramos
skyrius, O. Plieskis,
ED Prekybos politikos
ir eksporto skatinimo
skyrius, R. Kėkštienė

I–IV ketv.

ŽD ES paramos
skyrius, O. Plieskis,
Visuomenės
informavimo skyrius

I–IV ketv.

ŽD ES paramos
skyrius, O. Plieskis

I–IV ketv.

ŽD Žuvininkystės
politikos skyrius,
A. Gasiliauskienė

I–IV ketv.

ŽD Žuvininkystės
politikos skyrius,
V. Griūnienė
ŽD Žuvininkystės

I–IV ketv.

I–IV ketv.

Duomenų rinkimas
1. Teisės aktų rengimas / keitimas

Žemės ūkio ministro įsakymas, 1 vnt.

2. Susitikimų su Žuvininkystės

Nacionalinis koordinacinis susirinkimas, 1vnt

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

duomenų rinkimo programos
vykdytojais organizavimas
3. Žuvininkystės duomenų rinkimo
programos įgyvendinimo
koordinavimas
01.01.19

01.01.20

Parengti duomenų šaukimai, 4 vnt.
Metinė ataskaita Europos Komisijai, 1 vnt.

Įgyvendinamo projekto koordinavimas, 1 vnt.

Vandens biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas
Jūrų biologinės
Teisės aktų rengimas / keitimas
Žemės ūkio ministro įsakymo projektas, 1 vnt.
įvairovės
išsaugojimas ir
atkūrimas

01.01.22

Įvykdymo
terminas

politikos skyrius,
V. Griūnienė

Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas, įskaitant nepageidaujamos priegaudos vengimą ir mažinimą
Žvejybos
Teisės aktų rengimas / keitimas
Žemės ūkio ministro įsakymo projektas, 1 vnt.
poveikio jūrų
aplinkai
mažinimas ir
žvejybos
pritaikymas
gyvūnų apsaugai
Parama kuriamoms Priemonės įgyvendinimo
ir įgyvendinamoms koordinavimas
apsaugos
priemonėms

Atsakingi
vykdytojai

ŽD Žuvininkystės
politikos skyrius,
V. Griūnienė

I–IV ketv.

ŽD ES paramos
skyrius, A. Sedenko

I–IV ketv.

ŽD ES paramos
skyrius, D. Bartišius

I–IV ketv.

ŽD ES paramos
skyrius, D. Bartišius

I–IV ketv.

Žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų
gerinimas
Pridėtinė vertė,
Priemonės įgyvendinimo
Įgyvendinamų projektų koordinavimas.
ŽD ES paramos
I–IV ketv.
produktų kokybė
koordinavimas
skyrius, A. Sedenko
ir
nepageidaujamos
priegaudos
naudojimas
Jūrų biologinės
įvairovės apsauga
ir atkūrimas –
kompensavimo
sistemos už jūrų

Teisės aktų rengimas / keitimas

Žemės ūkio ministro įsakymo projektas, 1 vnt.

ŽD ES paramos
skyrius, D. Bartišius

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

žinduolių ir
paukščių daromą
žalą
sužvejojamiems
laimikiams

01.01.24

01.01.25

Parama
sistemoms,
perskirstančioms
žvejybos
galimybes

Teisės aktų rengimas / keitimas

Žemės ūkio ministro įsakymo projektas, 1 vnt.

ŽD ES paramos
skyrius, A. Sedenko

I–IV ketv.

Investicijos į laivą
ir energijos
vartojimo
efektyvumo
patikrinimus ir
sistemas

Teisės aktų rengimas / keitimas

Žemės ūkio ministro įsakymo projektas, 1 vnt.

ŽD ES paramos
skyrius, D. Krištonaitis

I–IV ketv.

Akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą
Produktyvios
Teisės aktų rengimas / keitimas
Žemės ūkio ministro įsakymo projektas, 1 vnt.
ŽD ES paramos
I–IV ketv.
investicijos į
skyrius,
akvakultūrą
L. Bražinskaitė
Vandens biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios
akvakultūros skatinimas
Produktyvios
Teisės aktų rengimas / keitimas
Žemės ūkio ministro įsakymo projektas, 1 vnt.
ŽD ES paramos
I–IV ketv.
investicijos į
skyrius,
akvakultūrą (į
L. Bražinskaitė
energijos
vartojimo
efektyvumo
didinimą ir
atsinaujinančios
energijos
išteklius)

01.01.26

Akvakultūros, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata bei jų gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimas
Aplinkos
Priemonės įgyvendinimo
Koordinuojami įgyvendinami projektai, 19 vnt.
ŽD ES paramos
apsaugos
koordinavimas
skyrius,
funkcijas
L. Bražinskaitė
atliekanti

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

akvakultūra

01.01.27

Ekonomikos augimo, socialinės įtraukties ir darbo vietų kūrimo skatinimas ir įsidarbinimo galimybių bei darbo jėgos judėjimo rėmimas pakrančių ir
sausumos bendruomenėse, priklausomose nuo žvejybos ir akvakultūros, įskaitant veiklos įvairinimą žuvininkystės sektoriuje ir kituose jūrų ekonomikos
sektoriuose
Bendradarbiavimo Teisės aktų rengimas / keitimas
Žemės ūkio ministro įsakymo projektas, 1 vnt.
ŽD ES paramos
I–IV ketv.
veikla
skyrius,
G. Zajankauskaitė
Vietos plėtros
strategijų
įgyvendinimas
(įskaitant
einamąsias ir
aktyvaus
pritaikymo
išlaidas)
Parengiamoji
parama

01.01.28

Teisės aktų rengimas / keitimas

Žemės ūkio ministro įsakymo projektas, 1 vnt.

ŽD ES paramos
skyrius,
G. Zajankauskaitė

I–IV ketv.

Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Koordinuojami įgyvendinami projektai, 11 vnt.

ŽD ES paramos
skyrius,
G. Zajankauskaitė

I–IV ketv.

ŽD ES paramos
skyrius, O. Plieskis

I–IV ketv.

ŽD ES paramos
skyrius,
L. Bražinskaitė

I–IV ketv.

ŽD Žuvininkystės
politikos skyrius,
L. Vaitonytė

I–IV ketv.

Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas
Rinkodaros
Teisės aktų rengimas / keitimas
Žemės ūkio ministro įsakymo projektas, 1 vnt.
priemonės

Gamybos ir
prekybos planai

02.01.03

Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Koordinuojami įgyvendinami projektai, 3 vnt.

Parama gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose
Taisyklių, reikalingų priemonei
Teikti paramą akvakultūros bendrovėms, 12 vnt
įgyvendinti, keitimas (esant
poreikiui) ir įgyvendinimo
koordinavimas

Programa „Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas“
01.02.01

Georeferencinio pagrindo kadastro duomenų atnaujinimas ir palaikymas
Sutarties su VĮ Distancinių tyrimų
Kontroliuoti sutarties dėl Georeferencinio pagrindo
ir geoinformatikos centru „GISkadastro duomenų palaikymo vykdymą ir lėšų

ŽIPD Nekilnojamojo
turto kadastro,

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės*
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
centras“ parengimas ir vykdymo
kontrolė

01.02.03

01.02.04

01.02.06

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai, jų
reikšmės
panaudojimą

Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas ir palaikymas
Sutarties su VĮ Distancinių tyrimų
Kontroliuoti sutarties dėl Lietuvos erdvinės
ir geoinformatikos centru „GISinformacijos infrastruktūros vystymo vykdymą ir
Centras“ parengimas ir vykdymo
lėšų panaudojimą
kontrolė
Žemės informacinės sistemos plėtra ir palaikymas
Sutarčių su VĮ Valstybės žemės
fondu parengimas ir vykdymo
kontrolė

Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės vystymas
Lietuvos Respublikos teritorijos
kontrolinių žemės sklypų duomenų
bazės atnaujinimo techninių
reikalavimų rengimas

Kontroliuoti sutarčių dėl Žemės informacinės
sistemos plėtros ir 4 duomenų rinkinių palaikymo
vykdymą ir lėšų panaudojimą

Atlikti techninių reikalavimų atnaujinimus.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

geodezijos ir
kartografijos skyrius,
R. Tracevičienė
ŽIPD Nekilnojamojo
turto kadastro,
geodezijos ir
kartografijos skyrius,
P. Petniūnienė

I–IV ketv.

ŽIPD Nekilnojamojo
turto kadastro,
geodezijos ir
kartografijos skyrius,
R. Tracevičienė
P. Petniūnienė

I–IV ketv.

ŽŪGMPD Išmokų už
plotus skyrius

I–IV ketv.

Programa „Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai“
Parama kompensuojant nuostolius dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo
Priemonės įgyvendinimo
Vykdyti lėšų nuostoliams kompensuoti naudojimo
ŽŪGMPD
I–IV ketv.
koordinavimas
kontrolę, kas ketvirtį.
Augalininkystės skyrius
* – Asignavimai Žemės ūkio ministerijos 2016 metų veiklos plano priemonėms finansuoti patvirtinti žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-7
„Dėl 2016 m. Žemės ūkio ministerijos vykdomų programų sąmatų pagal priemones patvirtinimo“.
01.01.02

Sutrumpinimai:
BAS – Buhalterinės apskaitos skyrius
ED – Ekonomikos departamentas
ESTRD – Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamentas
FBD – Finansų ir biudžeto departamentas
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KPD – Kaimo plėtros departamentas
LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė
NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
TD – Teisės departamentas
VAD – Vidaus audito departamentas
VATVD – Veiklos administravimo ir turto valdymo departamentas
VĮ ŽŪIKVC – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
URM – Užsienio reikalų ministerija
ŽD – Žuvininkystės departamentas
ŽIPD – Žemės ir išteklių politikos departamentas
ŽŪGMPD – Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamentas
ŽŪM – Žemės ūkio ministerija

____________________________

