PATVIRTINTA
Žemės ūkio ministerijos valdymo tobulinimo
darbo grupės
2013 m. kovo 19 d. posėdžio protokolu
Nr. 8D-127(5.50)
ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALDYMO TOBULINIMO DARBO GRUPĖS 2012 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO
ATASKAITA
Eil.
Nr.
1.

Tikslas

Priemonės pavadinimas

gerinti
vadybos
Ministerijos ir jos Siekiant
valdymo
sričiai kokybę, Ministerijoje įdiegti
priskirtų įstaigų ir kokybės vadybos sistemą
įmonių
funkcijų,
tolesnės
veiklos
tobulinimas
Sprendimų dėl Valstybinės
kiaulių veislininkystės stoties
pertvarkymo
ir
veiklos
optimizavimo įgyvendinimas

Įvykdymo
terminas
2012 m.
gruodžio 12 d.

2012 m.
rugpjūčio 1 d.

Atsakingi asmenys
Kanclerė D. Miniataitė
Vidaus audito
departamento direktorė
D. Kavoliūnienė
Ministerijos padalinių
vadovai
Žemės ir maisto ūkio
departamento
direktorius
R. Krasuckis
Teisės departamento
direktorius A. Burlėga
Veiklos administravimo
ir turto valdymo
direktoriaus
pavaduotojas A.
Penkauskas
Valstybinės
gyvulių
veislininkystės
priežiūros tarnybos prie
ŽŪM viršininkas A.
Jurgaitis

Rezultatas
Įgyvendinta.
Žemės ūkio ministro 2012 m. gruodžio
12 d. įsakymas Nr. 3D-955 „Dėl
kokybės vadybos sistemos įdiegimo“.
Įgyvendinta.
Valstybinė kiaulių veislininkystės stotis
likviduota. Valstybei nuosavybės teise
priklausantis likviduojamas Valstybinės
kiaulių
veislininkystės
stoties
patikėjimo teise valdomas visas turtas,
kaip papildomas įnašas, perduodamas
AB „Lietuvos veislininkystė“, didinant
šios bendrovės įstatinį kapitalą.
Žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 6 d.
įsakymas Nr. 3D-140 „Dėl valstybinės
kiaulių
veislininkystės
stoties
likvidavimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012
m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 933 „Dėl
Valstybės turto investavimo ir akcinės
bendrovės „Lietuvos veislininkystė“
įstatinio kapitalo didinimo“.

2
Eil.
Nr.

Tikslas

Priemonės pavadinimas
Išnagrinėti
ir
pateikti
pasiūlymus
dėl
UAB
„Klaipėdos
žuvininkystės
produktų aukcionas“ veiklos
optimizavimo

Įvykdymo
terminas
-

Identifikuoti
ir
įvertinti
Ministerijos rizikas ir parengti
procedūras joms valdyti

2012 m.
balandžio 2 d.

Atnaujinti
Ministerijos
interneto svetainę, siekiant
užtikrinti
jos
atitikimą
Bendrųjų
reikalavimų
valstybės
ir
savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto
svetainių
aprašo
reikalavimams, patvirtintiems
Vyriausybės 2003 m. balandžio
18 d. nutarimu Nr. 480

2012 m.
birželio 1 d.

Elektroninės
praėjimo
kontrolės sistemos diegimas

2012 m. I ketv.

Atsakingi asmenys
Veiklos administravimo
ir turto valdymo
direktoriaus
pavaduotojas A.
Penkauskas
Žuvininkystės
departamento
direktorius
D. Nienius
Vidaus audito
departamento direktorė
D. Kavoliūnienė
Visų ministerijos
padalinių vadovai
Žemės ūkio
informacinių sistemų
skyriaus vedėjas N.
Gudelis
Informacinių
technologijų
eksploatavimo poskyrio
vedėjas A. Proscevičius
Interesantų priėmimo
skyriaus vedėja S.
Karnočienė
Žemės ūkio
informacinių sistemų
skyriaus vedėjas
N. Gudelis
Informacinių
technologijų
eksploatavimo poskyrio

Rezultatas
Įgyvendinimas tęsiamas.
Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2013
m. kovo 7 d. potvarkiu Nr. 4D-12
sudaryta darbo grupė, kuri pateiks
siūlymus
dėl
UAB
„Klaipėdos
žuvininkystės produktų aukcionas“
tolimesnės veiklos.
Įgyvendinta.
Žemės ūkio ministerijos rizikos
valdymo komiteto 2012 m. balandžio 16
d. posėdžio protokolas Nr. 8D180(5.50) „Dėl Žemės ūkio ministerijos
rizikų registro patvirtinimo“
Įgyvendinta.
2012-06-01 paleista naujai sukurta
Žemė ūkio ministerijos interneto
svetainės versija.

Įgyvendinta.
Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2012
m. balandžio 18 d. potvarkis Nr. 4D-39
„Dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų
įėjimo į žemės ūkio ministerijos
patalpas tvarkos aprašo“.

3
Eil.
Nr.

Tikslas

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Išnagrinėti kai kurių valstybės
valdomų įmonių optimizavimo
būtinumą
ir
pateikti
pasiūlymus

-

Išnagrinėti
ir
pateikti
pasiūlymus dėl Lietuvos žemės
ūkio
bibliotekos
tolesnės
veiklos optimizavimo

-

Išnagrinėti ir pateikti siūlymus
dėl Ministerijos deleguotų
funkcijų žemdirbių savivaldos
organizacijoms
vykdymo

2012 m. II ketv.

Atsakingi asmenys
vedėjas A. Proscevičius
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja G.
Buitkienė
Teisės departamento
direktorius A. Burlėga
Veiklos administravimo
ir
turto
valdymo
direktoriaus
pavaduotojas
A.
Penkauskas

Rezultatas

Įgyvendinimas tęsiamas.
2012-04-01 sujungtos trys bendrovės UAB „Vilniaus žirgynas“, UAB
„Nemuno žirgynas“, UAB „Sartų
žirgynas“ ir įkurta viena bendra įmonė UAB „Lietuvos žirgynas“.
2012-08-10 Valdymo tobulinimo darbo
grupės metu nutarta UAB „Valstybinė
projektų ir sąmatų ekspertizė“ statuso
nekeisti.
2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D55 sudaryta darbo grupė dėl UAB
„Panevėžio
veislininkystė“,
UAB
„Šilutės veislininkystė“ ir UAB
„Šeduvos
avininkystė“
tolimesnės
bendrovių veiklos.
Lietuvos žemės ūkio Įgyvendinimas tęsiamas.
bibliotekos direktorė R. 2013-03-12 Valdymo tobulinimo darbo
Niaurienė
grupės posėdžio metu nutarta atnaujinti
šį klausimą ir
kreiptis į Kultūros
ministeriją dėl tolimesnių Lietuvos
žemės
ūkio
bibliotekos
veiklos
perspektyvų.
Vidaus audito
Įgyvendinta.
departamento direktorė ŽŪR administruoja pagalbą gyvulių
D. Kavoliūnienė
veislininkystės asociacijoms kilmės
Visų ministerijos
knygų vedimui pagal gyvūnų grupes

4
Eil.
Nr.

Tikslas

Priemonės pavadinimas
efektyvumo

2.

Išnaudoti
masto
ekonomijos
taupymo galimybes
pereinant
prie
bendrųjų funkcijų
centralizavimo

Pradėti vykdyti Programos
„Leader“ ir žemdirbių mokymo
metodikos centro bendrųjų
funkcijų centralizavimą (per
Ministeriją
centralizuotai
vykdyti viešuosius pirkimus ir
buhalterinę apskaitą)

Pradėti vykdyti Lietuvos žemės
ūkio
bibliotekos
funkcijų
centralizavimą (per Ministeriją
centralizuotai
vykdyti
viešuosius
pirkimus
ir
buhalterinę apskaitą)
Svarstyti galimybes dėl kitų
Ministerijos valdymo srityje
esančių
įstaigų
bendrųjų
funkcijų
centralizavimo
(viešųjų pirkimų ir buhalterinės
apskaitos)

3.

Tobulinti valstybės
valdymą
Ministerijos
valdymo srityse

Nagrinėti ir vertinti Valstybės
valdymo tobulinimo komisijos
(Saulėlydžio
komisijos)
persiųstus pasiūlymus dėl
valdymo
tobulinimo

Įvykdymo
terminas

Atsakingi asmenys

padalinių vadovai pagal
savo kompetenciją
2012 m. I ketv.
Teisės departamento
direktorius A. Burlėga
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja G.
Buitkienė
Programos „Leader“ ir
žemdirbių
mokymo
metodikos
centro
direktorė
L. Gumbrevičienė
2012 m. I ketv.
Teisės
departamento
direktorius A. Burlėga
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja G.
Buitkienė
Lietuvos žemės ūkio
bibliotekos direktorė
R. Niaurienė
2012 m. II ketv. Teisės
departamento
direktorius A. Burlėga
Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja G.
Buitkienė
Ministerijos
reguliavimo
srities
įstaigų vadovai
Nuolatos, gavus Ministerijos valdymo
pasiūlymus
tobulinimo darbo grupė

Rezultatas
(galvijų, arklių, kitų gyvūnų).
Neįgyvendinta.
2013-03-12 Valdymo tobulinimo darbo
grupės posėdžio metu nutarta šios
priemonės įgyvendinimą atnaujinti ir į
Valdymo tobulinimo darbo grupės
veiklos planą įtraukti tik tada, kai bus
gautas finansavimas pagal projektą
„Žemės ūkio ministerijos ir jai
pavaldžių
institucijų
centralizuotų
viešųjų pirkimų sistemos sukūrimas ir
įdiegimas“ (numatoma 2014 m.).

Įgyvendinta.
2012-07-16 Valdymo tobulinimo darbo
grupės protokolas Nr. 8D-333(5.50)
(patvirtinti
pagrindiniai
veiklos
efektyvumo didinimo ir valdymo

5
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Tikslas

Įvykdymo
terminas

Atsakingi asmenys

tobulinimo sprendimai žemės ūkio
ministro valdymo srityje 2008–2012
metais ir pateikta ataskaitą Valstybės
valdymo
tobulinimo
komisijai
(Saulėlydžio komisija)).
Nagrinėti Valstybės kontrolės Nuolatos, gavus Ministerijos valdymo Įgyvendinta.
pateiktas
su
valdymo Valstybės
tobulinimo darbo grupė 2012-11-28
Valstybės
valdymo
tobulinimu
susijusias kontrolės
tobulinimo darbo grupei pristatytas
rekomendacijas
dėl rekomendacijas,
Lietuvos
Respublikos
valstybės
Ministerijos, jai pavaldžių ir susijusias
su
kontrolės 2012 m. liepos 7 d. audito
jos valdymo sričiai priskirtų valdymo
ataskaitos „Dėl LR žemės ūkio
įstaigų ir įmonių bei ministrui tobulinimu
ministerijoje
atlikto
finansinio
teikti
siūlymus
dėl
jų
(teistumo) audito rezultatų“ 2 priede
įgyvendinimo
pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo
planas.
2012-12-04
Valdymo
tobulinimo darbo grupės protokolas Nr.
8D-540(5.50) (pritarta, jog Valstybės
kontrolės audito ataskaitoje pateiktos
rekomendacijos
įgyvendinamos
tinkamai).
Ministerijos valdymo srityse,
esant
būtinumui
rengti
atitinkamus pasiūlymus ir teikti
juos ministrui

4.

Tobulinti valstybės
valdymą
Ministerijoje,
jai
pavaldžiose ir jos
valdymo
sričiai
priskirtose įstaigose
ir įmonėse

Rezultatas

_________________________________________________________________________

