ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDYMO TOBULINIMO DARBO GRUPĖS 2011 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO
ATASKAITA
Eil.
Nr.
1.

Tikslas
Ministerijos ir jos
valdymo
sričiai
priskirtų įstaigų ir
įmonių
funkcijų,
tolesnės veiklos ir
veiklos
tęstinumo
tikslingumo bei vietos
valstybės
valdymo
sistemoje tobulinimas

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Rezultatas

Tęsti ministerijos valdomų sričių optimizavimo procesus, didinti veiklos efektyvumą ir maţinti biudţeto
išlaidas
Perţiūrėti ir pateikti pasiūlymus
dėl Ţemės ūkio ministerijos bei
įstaigų prie ministerijos valdymo
procesų optimizavimo.

2011 m.
gruodţio 31 d.

Išnagrinėti
gyvulių
veislininkystės įmonių veiklos
efektyvumą
bei
pateikti
pasiūlymus dėl jų sujungimo.

2011 m.
gruodţio 31 d.

Įgyvendinta.
Siekiant tobulinti Ţemės ūkio ministerijos veiklą šiuo
metu diegiama kokybės vadybos sistema (ISO 9001).
Atlikti darbai:
2011-09-09 ţemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-675
„Dėl darbo grupės sudarymo“.
2011-09-08 pasitarimo protokolas „Dėl kokybės
vadybos sistemos diegimo“ Nr. 8D-359 (5.50).
2011 m. gruodţio 30 d. sutartis Nr. 8P-11-256.
Įgyvendinta.
Atlikus gyvulių veislininkystės įmonių veiklos
efektyvumo analizę priimtas sprendimas sujungti
veislininkystės įmones.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandţio
6 d. nutarimas Nr. 398 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti
akcinę
bendrovę
,,Marijampolės
regiono
veislininkystė“ ir akcinę bendrovę ,,Šiaulių regiono
veislininkystė“ (Ţin., 2011, Nr. 42-1977).
Ţemės ūkio ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr.
3D-571 ,,Dėl AB ,,Šiaulių regiono veislininkystė“ ir
AB
,,Marijampolės
regiono
veislininkystė“
reorganizavimo sujungimo būdu sąlygų parengimo“.
Ţemės ūkio ministro 2011 m. gruodţio 13 d. įsakymas
Nr. 3D-915 ,,Dėl AB ,,Šiaulių regiono veislininkystė“
ir AB ,,Marijampolės regiono veislininkystė“
reorganizavimo“
Įmonės sujungtos ir 2012-01-02 įregistruota nauja

2
Eil.
Nr.

Tikslas

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Išnagrinėti ir pateikti pasiūlymus
dėl Programos „Leader“ ir
ţemdirbių mokymo metodikos
centro veiklos tobulinimo.

-

Išnagrinėti ir pateikti pasiūlymus
dėl
Lietuvos
ţemės
ūkio
bibliotekos
tolesnės
veiklos
optimizavimo.

-

Uţtikrinti
VšĮ
,,Ekoagros“
veiklos ataskaitos skelbimą šios
įstaigos interneto puslapyje.

2011 m.
gruodţio 15 d.

Rezultatas
įmonė AB ,,Lietuvos veislininkystė“.
Įgyvendinimas tęsiamas.
Pateikti pasiūlymai, priimtas sprendimas Programos
„Leader“ ir ţemdirbių mokymo metodikos centro
veiklos tobulinimo darbus tęsti 2013 m., rengiantis kito
ES finansinio laikotarpio įgyvendinimui.
2011 m. rugsėjo 20 d. protokolas Nr. 8D-367 (5.50).
Įgyvendinimas tęsiamas.
Lietuvos ţemės ūkio bibliotekos veiklos optimizavimo
klausimą, ministerijos Valdymo tobulinimo darbo
grupė, svarstė 2011 m. birţelio 8 d. ir 2011 m. rugsėjo 5
d., kurių metu buvo pristatyti Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos ir Lietuvos Nacionalinės Martyno
Maţvydo bibliotekos pateikti galimi Lietuvos ţemės
ūkio bibliotekos tolimesnės veiklos tobulinimo
pasiūlymai bei išnagrinėti ministerijos kaip steigėjos
galimi veiksmai ir sprendimai. Atsiţvelgiant į posėdţio
metu pateiktą informaciją, išsakytas nuomones ir
pastebėjimus, nuspręsta:
Tobulinti bibliotekos veiklą.
(LR Ţemės ūkio ministerijos 2011-07-08 raštas Nr. 2D3365 (3.8);
LR Kultūros ministerijos 2011-07-08 raštas Nr. S21775;
Lietuvos Nacionalinės Martyno Maţvydo bibliotekos
2011-07-20 raštas Nr. SD-11-1460;
2011 m. liepos 4 d. protokolas Nr. 8D-275 (5.50);
2011 m. rugsėjo 20 d. protokolas Nr. 8D-367 (5.50)).
Įgyvendinta.
VšĮ „Ekoagros“ dalininkų patvirtinta įstaigos veiklos
ataskaita patalpinta VšĮ „Ekoagros“ tinklalapyje:
„Apie mus/ VšĮ „Ekoagros“ veikla/2010 m. veiklos
rezultatų ataskaita 2010 m. balansas 2010 m. veiklos
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Eil.
Nr.

Tikslas

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Tobulinti
Valstybinės
augalininkystės tarnybos prie
Ţemės ūkio ministerijos valdymo
struktūrą bei optimizuoti turimų
padalinių ir darbuotojų skaičių.

2011 m.
liepos 1 d.

Išnagrinėti uţdarųjų akcinių
bendrovių
,,Sartų ţirgynas“,
,,Nemuno ţirgynas“ ir ,,Vilniaus“
ţirgynas“ veiklos efektyvumą bei
tęstinumo galimybes, pateikti

-

Rezultatas
ataskaita
Adresas:
http://www.ekoagros.lt/?q=lt/node/1
Įgyvendinta.
Nuo 2010 m. liepos 1 d. sujungimo būdu reorganizavus
Valstybinę augalų apsaugos tarnybą (VAAT),
Valstybinę sėklų ir grūdų tarnybą prie Ţemės ūkio
ministerijos (VSGT) ir Lietuvos valstybinį augalų
veislių tyrimo centrą (LVAVTC) buvo įsteigta nauja
biudţetinė įstaiga – Valstybinė augalininkystės tarnyba
prie Ţemės ūkio ministerijos.
Iki šios reorganizacijos buvo toks etatų skaičius: VAAT
(225), VSGT (97), LVAVTC (17) iš viso: 339 etatai.
Reorganizacijos metu panaikinti 84 etatai. Nuo 2010 m.
liepos 1 d. Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie
ŢŪM patvirtinti 255 etatai.
Nuo 2011 m. kovo 1 d. reorganizuota Kauno augalų
veislių tyrimo stotis, Kaišiadorių dekoratyvinių augalų
veislių tyrimo ir karantino stotis, Pasvalio augalų veislių
tyrimo stotis, Plungės augalų veislių tyrimo stotis,
Šilutės augalų veislių tyrimo stotis, Utenos augalų
veislių tyrimo stotis ir Vilniaus augalų veislių tyrimo
stoties prijungimo prie Valstybinės augalininkystės
tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos būdu. Augalų
veislių tyrimo stotyse buvo 98 etatai, stotyse panaikinti
7 etatai. Nuo 2011 m. kovo 1 d. Valstybinėje
augalininkystės tarnyboje prie ŢŪM buvo patvirtinti 346
(Valstybinės augalininkystės tarnybos 255 etatai ir
perkelti augalų veislių tyrimo stočių 91 etatai) etatai.
Įgyvendinimas tęsiamas.
Sujungimo perspektyvos išnagrinėtos, sukurta ir
ministerijos vadovybei pristatyta koncepcija. Paruoštos
reorganizacijos sąlygos.
UAB ,,Sartų ţirgynas“ neeilinio visuotinio akcininkų
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Eil.
Nr.

Tikslas

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo
terminas

pasiūlymus
dėl
bendrovių
sujungimo
galimybių,
optimizuojant jų veiklą.

Uţtikrinti darbų, susijusių su
Valstybinės mašinų bandymo
stoties priskyrimu prie viešojo
administravimo
subjektų,
koordinavimą,
atitinkamai
koreguojant
jos
valdymo
struktūrą.
Apsvarstyti galimybę pertvarkyti
Valstybinę kiaulių veislininkystės
stotį, optimizuojant jos veiklą.

2011 m.
liepos 1 d.

Apsvarstyti galimybes Ţemės
ūkio
ministerijai
atsisakyti
dalininko teisių VšĮ Lietuvos
ţemės
ūkio
konsultavimo

2011 m.
gruodţio 1 d.

-

Rezultatas
susirinkimo 2011 m. birţelio 16 d. protokolas Nr. 2;
UAB ,,Vilniaus ţirgynas“ neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo 2011 m. birţelio 22 d. protokolas Nr. 2;
UAB ,,Nemuno ţirgynas“ neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo 2011 m. birţelio 30 d. protokolas Nr. 3.
Reorganizavimas planuojamas baigti iki 2012 m.
balandţio 1 d.
Įgyvendinta.
Nuo 2011 m. liepos 1 d. Valstybinė mašinų bandymo
stotis pertvarkyta į įstaigą prie ministerijos ir priskirta
prie III valstybės institucijų ar įstaigų grupės. Nuo 2011
m. liepos 1 d. įstaigoje patvirtinti 35 etatai.
Įgyvendinimas tęsiamas.
2011 m. Valstybinėje kiaulių veislininkystės stotyje
įvyko struktūriniai pertvarkymai, panaikintas Vilniaus
skyrius, 9 etatais sumaţintas darbuotojų skaičius.
Galimybės apsvarstytos, nuspręsta 2012 m. tęsti
Valstybinė kiaulių veislininkystės stoties optimizavimo
procesą.
2011 m. lapkričio 21 d. protokolas 8D-484 (5.50)
2011 m gruodţio 20 d. protokolas Nr.8D-532 (5.50).
Nuspręsta likviduoti stotį (pertvarkyti į UAB nėra
galimybės),
jos
funkcijas
perduoti
kitoms
veislininkystės bendrovėms. Parengtas Vyriausybės
nutarimo projektas dėl stoties veiklos nutraukimo ir
2012-01-04 raštu Nr. 2D-31 (14.2) pateiktas derinti
Teisingumo ir Finansų ministerijoms.
Įgyvendinta.
Nuspręsta, kad atsisakyti dalininko teisių nėra
galimybės. Galiojantys teisės aktai nenumato galimybės
atsisakyti dalininko teisių, jas perleidţiant kitiems
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Eil.
Nr.

Tikslas

Priemonės pavadinimas
tarnyboje ir VšĮ „Ekoagros“.
Apsvarstyti galimybes atsisakyti
steigėjo
funkcijų
vykdymo
Lietuvos agrarinės ekonomikos
institute, priimti
atitinkamus
sprendimus.

2.

Išnaudoti
masto
ekonomijos
taupymo
galimybes
pereinant
prie bendrųjų funkcijų
centralizavimo
ir

Uţtikrinti
sklandų
Finansų
valdymo ir apskaitos informacinės
sistemos
(FVAIS)
diegimą
ministerijoje ir jai pavaldţiose
įstaigose.

Įvykdymo
terminas
2011 m.
gruodţio 20 d.

2011 m.
gruodţio 31 d.

Rezultatas
subjektams.
Įgyvendinta.
Siekiant tinkamai, efektyviai įgyvendinti ministerijai
pavestas funkcijas, uţtikrinti tinkamą ţemės ir maisto
ūkio, ţuvininkystės ir kaimo plėtros politikos
įgyvendinimą ir laiku priimti būtinus teisės aktų
pakeitimus, reikalingi išsamūs, aktualūs ir objektyvūs
duomenys, paremti mokslinių ir socialinių tyrimų
rezultatais, o Institutui ir yra pavesta vykdyti
ministerijos kompetencijai priklausančių sričių (ţemės
ūkio, maisto ir ţuvininkystės ekonomikos bei kaimo
raidos) mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę)
plėtrą. Ministerija, atsiţvelgdama į Instituto atliekamų
tyrimų rezultatus, turi galimybę laiku susipaţinti su
pokyčiais, vykstančiais ţemės ūkio, maisto ūkio,
ţuvininkystės ir kaimo plėtros srityse, ir imtis
priemonių, kad laiku būtų sudarytos teisinės ir
ekonominės sąlygos restruktūrizuoti ir modernizuoti
ţemės ir maisto ūkį, ţuvininkystę, įvairinti kaimo plėtrą
ir verslus kaime, plėtoti kooperaciją ţemės ūkio, maisto
ūkio ir kaimo plėtros srityse, funkcionuoti racionaliai
ţemės, kapitalo, prekių ir darbo rinkai.
Nutarta: neatsisakyti steigėjo funkcijų vykdymo
Lietuvos agrarinės ekonomikos institute;
2011 m. spalio 4 d. protokolas Nr. 8D-404 (5.50));
Teisės departamento 2011-01-12 paţyma Nr. 1T-41 (1411).
Įgyvendinta.
Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos
(FVAIS) diegimas ministerijoje ir jai pavaldţiose
įstaigose baigtas.
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Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Tikslas

pirkimai
atliekami
apsvarstyti galimybes Viešieji
perkančiojoje
paslaugas pirkti rinkoje Centrinėje
organizacijoje (CPO).
centralizuotu būdu

3.

Ministerijos
valdymo
sričiai
priskirtų įstaigų ir
įmonių patikėjimo
teise
valdomo
nekilnojamojo turto
panaudojimo
peržiūra,
siekiant
užtikrinti
veiksmingą
ir
racionalų valstybei
nuosavybės
teise
priklausančio turto
naudojimą

Įvykdymo
terminas
2011 m.
gruodţio 1 d.

Rezultatas
Įgyvendinta.
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, perkančiosios
organizacijos pirkimus atlieka per CPO kai perkamos
prekės ir paslaugos yra CPO kataloge.
2011 m. gruodţio 15 d. pasitarime „Dėl valstybės
asignavimų planavimo ir panaudojimo kontrolės“
nuspręsta analizuoti galimybes ministerijos ir jos
pavaldţių institucijų prekių ir paslaugų, kurios yra CPO
kataloge, pirkimus atlikti centralizuotai per Ţemės ūkio
ministeriją.

Įvertinti bei uţtikrinti tinkamą valstybės turto registravimą
Įvertinti ministerijos valdymo
sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių
turimo
ir
tinkamai
neįregistruoto
nekilnojamojo
turto apimtis.

Įgyvendinta.
Ţuvininkystės tarnybos prie ŢŪM ir Valstybinės
augalininkystės tarnybos prie ŢŪM turtas, nereikalingas
jų funkcijoms vykdyti įregistruotas teisės aktų nustatyta
tvarka ir pateiktas VĮ Valstybės turto fondui įtraukti į
Privatizavimo objektų sąrašą.
Uţtikrinti ministerijos valdymo
2011 m.
Įgyvendinta.
sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių
gruodţio 1 d. Ţuvininkystės tarnybos prie ŢŪM ir Valstybinės
nekilnojamojo turto tinkamą
augalininkystės tarnybos prie ŢŪM turtas, nereikalingas
registravimo atlikimą.
jų funkcijoms vykdyti įregistruotas ir pateiktas VĮ
Valstybės turto fondui įtraukti į Privatizavimo objektų
sąrašą.
_________________________________________________________________________
2011 m.
liepos 1 d.

