PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2019 m. balandžio 18 d.
įsakymu Nr. 3D-242

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
Sutrumpinimai:
ESRKG – Europos Sąjungos reikalų koordinavimo grupė
SPVG – Strateginių pokyčių valdymo grupė
TŽŪGPG – Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupė
ŽŪSFVG – Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupė
AAAS – Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyrius
BAS – Buhalterinės apskaitos skyrius
ESRS – Europos Sąjungos reikalų skyrius
FS – Finansų skyrius
GVS – Gyvulininkystės ir veislininkystės skyrius
KPVTS – Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius
MIS – Mokslo ir inovacijų skyrius
MPKS – Maisto pramonės ir kokybės skyrius

NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
NTKGS – Nekilnojamojo turto kadastro ir geodezijos skyrius
PPVAS – Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyrius
RVS – Ryšių su visuomene skyrius
TAS – Teisėkūros ir atstovavimo skyrius
TPS – Teisės ir personalo skyrius
TRESS – Tarptautinių reikalų ir eksporto skatinimo skyrius
TVPS – Turto ir viešųjų pirkimų skyrius
VAS – Vidaus audito skyrius
ŽS – Žuvininkystės skyrius
ŽTMS – Žemės tvarkymo ir melioracijos skyrius
ŽŪM – Žemės ūkio ministerija

*Asignavimai Žemės ūkio ministerijos 2019 metų veiklos plano priemonėms finansuoti patvirtinti žemės ūkio ministro 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 3D-34
„Dėl 2019 m. Žemės ūkio ministerijos vykdomų programų sąmatų pagal priemones patvirtinimo“.
Priemonės
kodas

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

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

01.01.14

Parama biodegalų gamybos plėtrai
Biodegalų
gamybos
paramos
Teisės aktų projektų, susijusių su priemonės įgyvendinimu, rengimas, AAAS
koordinavimas
pagal poreikį.
Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbai
1.
Valstybei
nuosavybės
teise Pagal Solidarumo fondo lėšų panaudojimą pažeistai melioracijos ŽTMS
priklausančių žemės savininkų ir kitų infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisykles,
naudotojų žemėje esančių melioracijos pagerinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių

I–IV ketv.

I–IV ketv.

2
Priemonės
kodas

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Įvykdymo
terminas

statinių
rekonstravimo
koordinavimas

01.01.15

01.01.16

01.01.17

darbų būklę pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti, organizuojant
melioracijos sistemų ir statinių remonto ir (ar) rekonstravimo darbus, bei
prevencinėms priemonėms taikyti savivaldybėse, kuriose preliminariai
planuojama rekonstruoti 78 objektus (31,45 proc.), remontuoti 170
objektų (68,55 proc.).
Pagerinti polderių sausinimo sistemų būklę 3 299 ha plote.
2. Melioracijos programos asignavimų
Įvertinti melioracijos programos investicijų projektus, organizuoti jų
valstybės
kapitalo
investicijoms atranką, teikti siūlymus dėl asignavimų paskirstymo, analizuoti jų
paskirstymas ir jų panaudojimo panaudojimą, rengti teisės aktų projektus dėl investicijų projektų
kontrolė
vertinimo kriterijų nustatymo.
Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinė priežiūra
1. Melioracijos darbų ir melioracijos
Atlikti 8 savivaldybių veiklos melioracijos srityje kompleksinius
statinių
naudojimo
valstybinės patikrinimus.
priežiūros koordinavimas
2. Melioracijos darbų ir melioracijos
Atlikti ūkio subjektų veiklos melioracijos srityje tikrinimus už
statinių
naudojimo
valstybinės deleguotų lėšų panaudojimas, 52 vnt.
priežiūros ataskaitų vertinimas
3. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims, ir jas vizuojant
4. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal su lėšų gavėjais sudarytas sutartis.
Gauti iš asmens, atsakingo už priemonės įgyvendinimą, atliktų darbų
perėmimo aktus ir Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas bei jas
patikrinti.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius
Parama veislininkystei
Priemonės
įgyvendinimo Patvirtinti priemonei įgyvendinti 2019 m. skirtų lėšų detalią išlaidų
koordinavimas
sąmatą pagal veiklos kryptis.
Patvirtinti priemonei įgyvendinti 2019 m. skirtų lėšų paskirstymą
pagal projektus ir lėšų gavėjų sąrašą.
Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimas

Atsakingi
vykdytojai

FS

I–IV ketv.

ŽTMS

I–IV ketv.

ŽTMS

I–IV ketv.

FS

I–IV ketv.

BAS

I–IV ketv.

GVS

I–IV ketv.

3
Priemonės
kodas

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas
1.
Priemonės
koordinavimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Patvirtinti 2019 metų Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių GVS
išsaugojimo programai įgyvendinti skirtų lėšų detalią išlaidų sąmatą
pagal veiklos kryptis.
Patvirtinti 2019 metų Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių
išsaugojimo programai įgyvendinti skirtų lėšų paskirstymą pagal
projektus ir sudaryti sutartis su lėšų gavėjais (3 subjektai).
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta FS
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.

01.01.18

01.01.19

01.01.20

įgyvendinimo

3. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal su lėšų gavėjais sudarytas sutartis laiku ir
teisingai.
Gauti iš asmens, atsakingo už priemonės įgyvendinimą atliktų darbų
perėmimo aktus ir Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas bei jas
patikrinti.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius.
Parama kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai, populiarinimui ir realizavimui skatinti
Priemonės
įgyvendinimo
Pagalbos gavėjų, gaminančių ar siekiančių gaminti kokybiškus žemės
koordinavimas
ūkio ir maisto produktus, juos populiarinti ir realizuoti skaičius, 4 vnt.
Parama šalutiniams gyvūniniams produktams tvarkyti
Priemonės įgyvendinimo
Esant būtinumui, keisti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
koordinavimas
2015 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 3D-242 ,,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
1.
Priemonės
įgyvendinimo
Parengti žemės ūkio ministro įsakymo pakeitimo projektus dėl dalies
koordinavimas
palūkanų kompensavimo, 2 vnt.

Įvykdymo
terminas
I–IV ketv.

I–IV ketv.

BAS

I–IV ketv.

MPKS

I–IV ketv.

GVS

I–IV ketv.

FS

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

01.01.21

01.01.22

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Parengti sutartį dėl lėšų skyrimo UAB Žemės ūkio paskolų garantijų
fondui priemonei vykdyti, 1 vnt.
Parengti informaciją dėl priemonei skirtų lėšų detalaus paskirstymo,
pagal poreikį.
Pateikti pažymas BAS dėl dalies palūkanų kompensavimo, pagal
poreikį.
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta FS
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamiems prisiimti įsipareigojimams, vykdyti
einamąją ir paskesniają finansų kontrolę, patikrinant, ar lėšos
panaudotos pagal paskirtį, patikrinant ir vizuojant lėšų panaudojimo
ataskaitas, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas, patikrinant ar
nebuvo įsipareigojimų pažeidimų.
3. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo BAS
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal su lėšų gavėju sudarytas sutartis laiku ir
teisingai.
Sukontroliuoti ir gauti iš asmens, atsakingo už priemonės
įgyvendinimą, Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas bei jas
patikrinti.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius
Parama draudimo įmokoms kompensuoti
Draudimo įmokų dalinio
Parengti žemės ūkio ministro įsakymo pakeitimo projektą, 1 vnt.
SPVG
kompensavimo teisinės bazės
Rengti atsakymus į raštu ir el. paštu pateiktus klausimus, pagal poreikį
rengimas ir priemonės sklaida
Parama garantinei įmokai kompensuoti
1.
Priemonės
įgyvendinimo
Parengti žemės ūkio ministro įsakymo pakeitimo projektą dėl dalies FS
koordinavimas
garantinės įmokos kompensavimo, 1 vnt.
Parengti sutartį dėl lėšų skyrimo UAB Žemės ūkio paskolų garantijų
fondui priemonei vykdyti, 1 vnt.
Pateikti pažymas dėl dalies garantinės įmokos kompensavimo BAS,
pagal poreikį.
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta FS
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamiems prisiimti įsipareigojimams, vykdyti
einamąją ir paskesniają finansų kontrolę patikrinant ar lėšos panaudotos

Įvykdymo
terminas

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

5
Priemonės
kodas

01.01.23

01.01.24

01.01.25

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

pagal paskirtį, patikrinant ir vizuojant lėšų panaudojimo ataskaitas,
biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas, patikrinant ar nebuvo
įsipareigojimų pažeidimų.
3. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal ministerijos vadovybės patvirtintas sutartis
laiku ir teisingai.
Patikrinti Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius
Parama žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų organizavimui ir dalyvavimui juose
Priemonės
įgyvendinimo
Patikrinti gautas paraiškas ir parengti jų suvestinę svarstyti darbo
organizavimas – paraiškų paramai gauti grupei, parengti kanclerio potvarkį, patvirtinantį paramai skirtas lėšas.
priėmimas, vertinimas, svarstymo
Parengti ministerijos kanclerio potvarkį, patvirtinantį paramai skirtas
darbo grupėje organizavimas, lėšų lėšas.
tvirtinimas
Parama žemdirbių konsultavimui
Priemonės
įgyvendinimo
Parengti Ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla,
koordinavimas
konsultavimo išlaidų finansavimo taisyklių pakeitimą, 1 vnt.
Paskelbti paraiškų priėmimus ir įvertinti gautas paraiškas, 1 vnt.
Organizuoti Žemdirbių švietimo, konsultavimo priemonių, žemės
ūkio parodų ir mokslinių tyrimų atrankos komiteto posėdį, 1 vnt.
Parengti potvarkį dėl paramos skyrimo, 2 vnt.
Parengti raštus dėl paramos skyrimo, paraiškų tikslinimo, 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 dėl MTTV svarstymą
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos ir finansuotinų MTTV projektų atranką priežiūros komisijos
(toliau – MTTV) projektų atrankos ir posėdžiuose, 5 vnt., ir Priemonių atrankos komiteto posėdyje, 1 vnt.
finansavimo organizavimas
Suorganizuoti MTTV projektų vykdytojų atrankos konkursą, 1vnt.
Organizuoti pateiktų paraiškų svarstymą priežiūros komisijų
posėdžiuose, 5 vnt., ir Priemonių atrankos komiteto posėdyje, 1 vnt.
Parengti potvarkį dėl paramos skyrimo, 1 vnt.
Pagal poreikį finansuoti atrinktus MTTV projektus.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

BAS

I–IV ketv.

TRESS

I–IV ketv

RVS

I–IV ketv.

MIS

I–IV ketv.

MIS

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Organizuoti MTTV projektų ataskaitų svarstymą priežiūros komisijų
posėdžiuose, 5 vnt.
01.01.26

01.01.27

01.01.29

01.01.30

Parama tarptautiniams tyrimams vykdyti
Tarptautinių
tyrimų
įgyvendinimo užtikrinimas

projektų

Organizuoti Lietuvos institucijų teikiamų tarptautinių projektų MIS
I–IV ketv.
nacionalinio tinkamumo vertinimą, 2 vnt.
Parengti potvarkį dėl paramos skyrimo, 2 vnt.
Pagal poreikį finansuoti atrinktus tarptautinių tyrimų projektus.
Parama žinių perdavimo ir informavimo veiklai finansuoti
Žinių perdavimo ir informavimo
Organizuoti Priemonių atrankos komiteto posėdžius, 1 vnt.
MIS
I–IV ketv.
veiklos
finansavimo
priemonės
Parengti potvarkį dėl paramos skyrimo, 2 vnt.
koordinavimas
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus klausimus, pagal poreikį.
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 Organizuoti paraiškų priėmimą, vertinimą ir atranką;
ESRS
I–IV ketv.
koordinavimas
Parengti potvarkį dėl paramos skyrimo, 1 vnt.
Informacijos apie žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės politiką ir kitas aktualijas sklaida
1. Visuomenės informavimas per Informacinių pranešimų, straipsnių publikavimas spaudoje, RVS
I–IV ketv.
žiniasklaidos priemones apie ŽŪM informacijos sklaida TV kanaluose, radijo stotyse, internete,
vykdomos žemės ir maisto ūkio socialiniuose tinkluose ~ 35 vnt. Žiniasklaidos priemonių skaičius – 20
politikos aktualijas, supažindinimas su žiniasklaidos priemonių.
rengiamais teisės aktų projektais ir Renginių skaičius – 4 vnt.
įsigaliojusiais teisės aktais, kurie yra
Renginių, kitų informavimo bei viešinimo priemonių skaičius – 5 vnt.
susiję su žemės ir maisto ūkio
sektoriumi, informacinių bei įvaizdžio
renginių ir pristatymų
ir kitų
informavimo ir viešinimo priemonių
organizavimas
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta FS
I–IV ketv.
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamiems vykdyti pirkimams ir planuojamoms
pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
3. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo BAS
I–IV ketv.
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal ministerijos vadovybės patvirtintas išlaidų
sąmatas, aktus ir sutartis, sąskaitas faktūras.
Priimti buhalterinės apskaitos dokumentus, sutikrinti ir pateikti

7
Priemonės
kodas

01.01.31

01.01.32

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius
Šalies žemės ūkio pristatymas tarptautinėse ir respublikinėse parodose, konkursų finansavimas bei žemės ūkio veiklos subjektų aprūpinimas informacinėmis ir
kitomis techninėmis priemonėmis
1. Renginių organizavimas pristatant Organizuoti Europos projekto „Taikos duona“ renginį.
TRESS
II–IV
šalies žemės ir maisto ūkį
Organizuoti Žemės ūkio ministerijos ekspozicijos įrengimą, 1 vnt.
ketv.
(„Žalioji savaitė 2019“ Vokietijoje).
Organizuoti Lietuvos žemės pristatymus ir ekspozicijas užsienyje, 2 vnt. RVS
Organizuoti tradicinį renginį ,,Sartai“, 1 vnt.
I–IV ketv.
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta FS
I–IV ketv.
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamiems vykdyti pirkimams ir planuojamoms
pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
3. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo BAS
I–IV ketv.
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal ministerijos vadovybės patvirtintas išlaidų
sąmatas, aktus ir sutartis, sąskaitas faktūras.
Priimti buhalterinės apskaitos dokumentus, sutikrinti ir pateikti
duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius
Žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo raidos eksperimentinės plėtros darbai
1. Žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo
Parengti žemės ūkio ministro įsakymą dėl Žemės ūkio, maisto ūkio,
MIS
I–IV ketv.
raidos eksperimentinės plėtros darbų kaimo raidos eksperimentinės plėtros darbų sąrašo 2019 m.
plano parengimas ir darbų vykdymo patvirtinimo, 1 vnt.
užtikrinimas
Parengti sutartį su Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu, 1 vnt.
Parengti ir pasirašyti perdavimo–priėmimo aktus dėl sutartinių
įsipareigojimų įvykdymo, 4 vnt. ir Žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo
raidos eksperimentinės plėtros darbų rezultatų perdavimo–priėmimo
aktus.
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta FS
I–IV ketv.
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamiems vykdyti pirkimams ir planuojamoms
pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
3. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo BAS
I–IV ketv.
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal su lėšų gavėjais sudarytas sutartis.
Gauti iš asmens, atsakingo už priemonės įgyvendinimą atliktų darbų
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Priemonės
kodas

01.01.34

01.01.35

01.01.36

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

perėmimo aktus bei Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas, jas
patikrinti.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius.
Parama nuostoliams už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – paskerstus galvijus atlyginti
Priemonės įgyvendinimo
Finansuoti ūkinių gyvūnų augintojus, kurių galvijai priverstinai GVS
I–IV ketv.
koordinavimas
paskerdžiami, kad būtų sunaikinti gyvūnų tuberkuliozės, bruceliozės,
enzootinės leukozės židiniai, pagal poreikį.
Karvių sergamumo mastitu mažinimo ir pieno kokybės gerinimo programa
1. Priemonės įgyvendinimo
Vadovaujantis atrankos kriterijais, nurodytais žemės ūkio ministro GVS
I–IV ketv.
koordinavimas
2011 m. spalio 28 d. įsakyme Nr. 3D-792 „Dėl melžimo įrangos
reikalavimų ir tikrinimo tvarkos aprašo“, turi būti patikrinta 0,25 proc.
Lietuvos Respublikos pienininkystės ūkių.
Melžimo įrangos tikrinimo paslaugų teikėjo ataskaitų analizė, 5 vnt.
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta FS
I–IV ketv.
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
3. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo BAS
I–IV ketv.
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal sudarytas sutartis, sąskaitas-faktūras laiku ir
teisingai.
Gauti iš asmens, atsakingo už priemonės įgyvendinimą atliktų darbų
perėmimo aktus bei Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas, jas
patikrinti
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius
Valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir
naudojimui patikėjimo teise
1.
Asignavimų
savivaldybėms
Sutvarkyti 3,0 proc. (800 km) blogos būklės valstybei nuosavybės ŽTMS
I–IV ketv.
apskaičiavimas ir darbų vykdymo teise priklausančių magistralinių griovių, kuriems būtini priežiūros
ataskaitų vertinimas
darbai.
2. Priemonei skirtų lėšų pervedimas ir
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui apie lėšas, BAS
I–IV ketv.
atsiskaitymo apskaita
skirtas savivaldybėms, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018
m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 3D-962 „Dėl 2018 m. skiriamų
specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms
valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
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Priemonės
kodas

01.01.43

01.01.44

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“.
Kontroliuoti, ar lėšos pervestos nustatytu laiku.
Parama asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose studijų programas, susijusias su žemės ūkio, maisto ūkio, veterinarijos ir kaimo plėtros sritimis
1. Nustatyta tvarka atrinktų asmenų,
Parengti sutartis su aukštosiomis mokyklomis – dėl atrinktų studentų MIS
I–IV ketv.
studijuojančių
valstybės pirmos pakopos studijų bei veterinarinės medicinos rezidentūros
nefinansuojamose studijų vietose, pareiginės algos finansavimo, 4 vnt.
pirmosios pakopos universitetines
Kontroliuoti sutartyse numatytų rodiklių įgyvendinimą.
studijų programas, susijusias su žemės
ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros
sritimis, studijų bei
veterinarinės
medicinos rezidentūros pareiginės
algos finansavimo užtikrinimas
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta FS
I–IV ketv.
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
3. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo BAS
I–IV ketv.
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal sudarytas sutartis laiku ir teisingai.
Sukontroliuoti ir gauti iš asmens, atsakingo už priemonės
įgyvendinimą, atliktų darbų perėmimo aktus bei Biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaitas ir jas patikrinti.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius
Žinių perdavimas ir informavimo veikla
1. Veiklos srities „Parama profesiniam
Parengti ir patvirtinti priemonės veiklos srities įgyvendinimo taisykles MIS
I–IV ketv.
mokymui
ir
įgūdžiams
įgyti“ 2019 m. paraiškų priėmimui, 1 vnt.
įgyvendinimo koordinavimas
Suorganizuoti Projektų atrankos komiteto posėdį, 2 vnt.
Parengti potvarkį dėl paramos skyrimo / neskyrimo, 2 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 įgyvendinimo taisykles MIS
I–IV ketv.
parodomiesiems
projektams
ir 2019 m. paraiškų priėmimui, 1 vnt.
informavimo veiklai“ įgyvendinimo
Suorganizuoti Projektų atrankos komiteto posėdį, 2 vnt.
koordinavimas
Parengti potvarkį dėl paramos skyrimo / neskyrimo, 2 vnt.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl informacijos
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Priemonės
kodas

01.01.45

01.01.46

01.01.47

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

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 priemonės veiklos srities įgyvendinimo taisykles
konsultavimo
paslaugomis“ 2019 m. paraiškų priėmimui, 1 vnt.
įgyvendinimo koordinavimas
Suorganizuoti Projektų atrankos komiteto posėdį, 1 vnt.
Parengti potvarkį dėl paramos skyrimo / neskyrimo, 2 vnt.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl informacijos
pateikimo, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus klausimus, pagal poreikį.
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos
Priemonės įgyvendinimo
1. Parengti ir patvirtinti 2019 m. paraiškų surinkimui taikomas
koordinavimas
priemonės įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
2. Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus klausimus pagal poreikį, ne
mažiau kaip 5 vnt.
Investicijos į materialųjį turtą
1.
Veiklos
srities
,,Parama
Parengti veiklos srities įgyvendinimo taisykles, pagal poreikį.
investicijoms į žemės ūkio valdas“
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl informacijos
įgyvendinimo koordinavimas
pateikimo, pagal poreikį.
Suorganizuoti projektų atrankos komitetų posėdžius, pagal poreikį.
Parengti potvarkius dėl paramos (ne) skyrimo, kt. teisės aktus,
dokumentus, pagal poreikį.
2.
Veiklos
srities
,,Parama
Parengti veiklos srities įgyvendinimo taisykles, pagal poreikį.
investicijoms į žemės produktų
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl informacijos
perdirbimą, rinkodarą ir (ar) plėtrą“ pateikimo, pagal poreikį.
įgyvendinimo koordinavimas
Suorganizuoti projektų atrankos komitetų posėdžius, pagal poreikį.
Parengti potvarkius dėl paramos (ne) skyrimo, kt. teisės aktus,
dokumentus, pagal poreikį.
3.
Veiklos
srities
„Parama
Parengti veiklos srities įgyvendinimo taisykles, kt. teisės aktus,
investicijoms į žemės ūkio ir dokumentus, pagal poreikį.
miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl informacijos
pritaikymą“ veiklos „Parama miškų pateikimo, pagal poreikį.
infrastruktūrai gerinti“ įgyvendinimo
koordinavimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

MIS

I–IV ketv.

1 ESPS

I–IV ketv.

2 ESPS

I–IV ketv.

2 ESPS

I–IV ketv.

2 ESPS

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

01.01.48

01.01.49

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

4.
Priemonės
veiklos
srities
1. Informacijos teikimas pareiškėjams ir suinteresuotoms
„Nykstančio
paukščio
meldinės institucijoms apie priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos
nendrinukės buveinių išsaugojimas“ sritį „Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas“, 10 val.
koordinavimas
2. Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus klausimus pagal poreikį, ne
mažiau kaip 5 vnt.
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas
Teisės aktų, susijusių su priemonės
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl informacijos
įgyvendinimu, rengimas, priemonės pateikimo, pagal poreikį.
įgyvendinimo koordinavimas
Suorganizuoti projektų atrankos komitetų posėdžius, pagal poreikį.
Parengti potvarkius dėl paramos (ne) skyrimo, kt. teisės aktus,
dokumentus, pagal poreikį.
Bendradarbiavimas
1. Priemonės veiklos srities „Parama
Parengti ir patvirtinti Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių
EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisykles,
vystyti“ įgyvendinimo koordinavimas
taikomas nuo 2019 metų, 1 vnt.
Paskelbti kvietimą pateikti EIP veiklos grupių projektų galimybių
studijas, jas įvertinti.
Organizuoti Europos inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo ir
tvarumo srityje priežiūros komiteto posėdžius, 2 vnt.
Parengti žemės ūkio ministro įsakymą dėl EIP veiklos grupių projektų
galimybių studijų tvirtinimo, 1 vnt.
Parengti ir patvirtinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP
veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisykles,
taikomas nuo 2019 metų, 1 vnt.
Suorganizuoti Projektų atrankos komiteto posėdžius, 2 vnt.
Parengti potvarkį dėl paramos skyrimo, 2 vnt.
Pateikti informaciją Europos Komisijai apie pradėtus įgyvendinti EIP
projektus.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl informacijos
pateikimo, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus klausimus, pagal poreikį.
2. Priemonės veiklos srities „Parama
Parengti veiklos srities įgyvendinimo taisykles, pagal poreikį.
smulkių
ūkio
subjektų
Suorganizuoti Projektų atrankos komiteto posėdžius, pagal poreikį.
bendradarbiavimui“
įgyvendinimo
Parengti potvarkius dėl paramos (ne) skyrimo, kt. teisės aktus,

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

1 ESPS

I-–IV
ketv.

2 ESPS

I–IV ketv.

MIS

I–IV ketv.

2 ESPS

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

dokumentus, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl informacijos
pateikimo, pagal poreikį.
3. Priemonės veiklos srities „Parama
Parengti priemonės veiklos srities įgyvendinimo taisykles, pagal 2 ESPS
trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos poreikį.
rinkoms skatinti vietos lygmeniu“
Suorganizuoti Projektų atrankos komiteto posėdžius, pagal poreikį.
įgyvendinimo koordinavimas
Parengti potvarkius dėl paramos (ne) skyrimo, kt. teisės aktus,
dokumentus, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl informacijos
pateikimo, pagal poreikį.
Rizikos valdymas
1. Veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir
Parengti žemės ūkio ministro įsakymo pakeitimo projektą, 1 vnt.
SPVG
augalų draudimo įmokos“, susijusios su
Rengti atsakymus į raštu ir el. paštu pateiktus klausimus, pagal poreikį
pasėlių ir augalų draudimo įmokų
kompensavimu
įgyvendinimo
koordinavimas
2. Veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir
Parengti žemės ūkio ministro įsakymo pakeitimo projektą, 1 vnt.
SPVG
augalų draudimo įmokos“, susijusios su
Rengti atsakymus į raštu ir el. paštu pateiktus klausimus, pagal poreikį
gyvūnų
draudimo
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 ūkiniai gyvūnai, GVS
koordinavimas
likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinius, arba kompetentingos
valstybės institucijos sprendimu, vykdant užkrečiamųjų ligų prevencijos
priemones, yra priverstinai paskerdžiami ir (arba) sunaikinami, pagal
poreikį.

Įvykdymo
terminas

koordinavimas

01.01.50

01.01.52

I-–V ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

01.01.53

Parama asmenims, priverstinai paskerdusiems kiaules kompetentingos institucijos nustatytoje buferinėje zonoje, ūkiniams gyvūnams, išskyrus kiaules, įsigyti

01.01.54

Priemonės įgyvendinimo
Kompensuoti išlaidas už kitų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, GVS
koordinavimas
įsigijimą asmenims, kurie paskerdė ar nugaišino kiaules, pagal poreikį.
Parama veisliniams ūkiniams gyvūnams įsigyti
Priemonės
įgyvendinimo
Parengti įsakymo projektą dėl Pagalbos grynaveislių ūkinių gyvūnų GVS
koordinavimas
įsigijimui taisyklių pakeitimo esant poreikiui
Parengti potvarkio projektą dėl Pagalbos gavėjų sąrašo patvirtinimo,

I–IV ketv.

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas
01.01.55

01.01.56

01.01.57

01.01.60

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

1 vnt.
Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (tęstiniai įsipareigojimai) (2014–2020 m. KPP)
Priemonės
įgyvendinimo
Parengti atsakymus į raštus, į el. paštu pateiktus klausimus, pagal
koordinavimas
poreikį.
Žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų plitimo stebėsena ir prognozavimas
1. Sutarties dėl priemonės ,,Žemės ūkio
Parengti sutartį su VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba dėl
augalų ligų ir kenkėjų plitimo stebėsena augalų ligų ir kenkėjų plitimo stebėsenos ir prognozavimo veiklos sričių
ir prognozavimas“ parengimas ir jos ir apimčių 2019 m.
įgyvendinimo priežiūra
Kontroliuoti sutarties vykdymą ir priemonei įgyvendinti skirtų lėšų
naudojimą
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
3. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal sudarytas sutartis laiku ir teisingai.
Sukontroliuoti ir gauti iš asmens, atsakingo už priemonės
įgyvendinimą, atliktų darbų perėmimo aktus bei Biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaitas ir jas patikrinti.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius
Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimas
Priemonės
įgyvendinimo
Esant poreikiui tikslinti Šviečiamosios gyvulininkystės programos
koordinavimas
įgyvendinimo taisykles.
Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminių vandenų apsaugojimas nuo taršos ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodų plėtojimas
1.
Priemonės
įgyvendinimo
Patvirtinti Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams
koordinavimas.
vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo
metodams plėtoti 2019–2021 metų veiksmų planą
2.
Priemonės
įgyvendinimo
Patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymą „Dėl
koordinavimas
Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos
apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2019–2021
metų veiksmų plano patvirtinimo“.
Parengti sutartį su VšĮ „Tatulos programa“ dėl priemonės
įgyvendinimo, kontroliuoti sutarties vykdymą ir lėšų panaudojimą.
3. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2 ESPS

I–IV ketv

AAAS

I–IV ketv.

FS

I–IV ketv.

BAS

I–IV ketv.

GVS

I–IV ketv.

AAAS

I ketv.

AAAS

I–IV ketv.

FS

I–IV ketv.

14
Priemonės
kodas

01.01.61

01.01.64

01.01.66

01.01.67

01.01.68

01.01.70

01.02.11

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

4. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal sudarytas sutartis laiku ir teisingai.
Sukontroliuoti ir gauti iš asmens, atsakingo už priemonės
įgyvendinimą, atliktų darbų perėmimo aktus bei Biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaitas ir jas patikrinti.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius
Įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones išmokėti
Priemonės
įgyvendinimo
Pagal žemės ūkio ministro įsakymu nustatytą tvarką numatyti biudžete
koordinavimas
lėšas, reikalingas apmokėti įsipareigojimams, prisiimtiems pagal 2007–
2013 m. Lietuvos kaimo plėtros programos ir Lietuvos žuvininkystės
veiksmų programos priemones po 2015 m. gruodžio 31 d.
Pagalba kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą
Priemonės
įgyvendinimo
Kompensuoti išlaidas kiaulių augintojams už biologinio saugumo
koordinavimas
priemonių įsigijimą, pagal poreikį.
Ikiprekybiniai pirkimai
Priemonės
įgyvendinimo
Projektų teikimo gauti paramą koordinavimas, esant poreikiui.
koordinavimas
Finansinių priemonių įgyvendinimas
Priemonės
įgyvendinimo
Pateikti Finansų ministerijai informaciją dėl palūkanų, sukauptų
koordinavimas
įgyvendinant finansines priemones, įskaitymo, 4 vnt.
Parengti atsakymus į raštu ir el. paštu pateiktus klausimus, pagal
poreikį
Nereikšminga (de minimis) pagalba asmenims, perkantiems turtą pirminei gamybai vykdyti
Priemonės
įgyvendinimo
Parengti atsakymus į raštu ir el. paštu pateiktus klausimus, pagal
koordinavimas
poreikį
Pagalba asmenims, atsisakiusiems kiaulių auginimo
Priemonės
įgyvendinimo
Suteikti pagalbą asmenims, kurie paskerdė ar nugaišino visas savo
koordinavimas
laikomas kiaules, pagal poreikį.
Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių stebėjimo tyrimai
1. Sutarties dėl priemonės ,,Ilgamečiai
Parengti sutartį su LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorija dėl
dirvožemio agrocheminių savybių dirvožemio agrocheminių savybių stebėsenos 40 tūkst. ha plote
stebėjimo
tyrimai“
vykdymo
Kontroliuoti sutarties vykdymą ir priemonei įgyvendinti skirtų lėšų
parengimas
naudojimą.

Atsakingi
vykdytojai
BAS

FS

Įvykdymo
terminas
I–IV ketv.

I–IV
ketv.

GVS

I–IV
ketv.

MIS

I–IV
ketv.

FS

I–IV ketv.

FS

I–IV
ketv.

GVS

I–IV
ketv.

AAAS

I–IV ketv.

15
Priemonės
kodas

01.02.14

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
3. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal sudarytas sutartis laiku ir teisingai.
Sukontroliuoti ir gauti iš asmens, atsakingo už priemonės
įgyvendinimą, atliktų darbų perėmimo aktus bei Biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaitas ir jas patikrinti.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius
Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą
1. Veiklos srities „Miško veisimas“
1. Parengti ir patvirtinti 2019 m. paraiškų surinkimui taikomas
įgyvendinimo koordinavimas
priemonės įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
2. Dalyvauti Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS)
mokymuose ir pristatyti savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams paramos
pagal priemonę teikimo reikalavimus, naujoves, 10 val.
3. Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus klausimus pagal poreikį, ne
mažiau kaip 5 vnt.
2. Veiklos srities „Investicijos į
Parengti veiklos srities įgyvendinimo taisykles, pagal poreikį.
miškininkystės
technologijas“
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl informacijos
įgyvendinimo koordinavimas
pateikimo, pagal poreikį.
Suorganizuoti projektų atrankos komitetų posėdžius, pagal poreikį.
Parengti potvarkius dėl paramos (ne) skyrimo, kt. teisės aktus,
dokumentus, pagal poreikį.
3. Veiklos srities „Miškams padarytos
1. Parengti ir patvirtinti 2019 m. paraiškų surinkimui taikomas
žalos prevencija ir atlyginimas“ priemonės įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
įgyvendinimo koordinavimas
2. Dalyvauti Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS)
mokymuose ir pristatyti savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams paramos
pagal priemonę teikimo reikalavimus, naujoves, 10 val.
3. Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus klausimus pagal poreikį, ne
mažiau kaip 5 vnt.
4. Veiklos srities „Investicijos,
1. Parengti ir patvirtinti 2019 m. paraiškų surinkimui taikomas
kuriomis didinamas miškų ekosistemų priemonės įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
atsparumas ir aplinkosauginė vertė“
2. Dalyvauti Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS)
įgyvendinimo koordinavimas
mokymuose ir pristatyti savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams paramos

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

FS

I–IV ketv.

BAS

I–IV ketv.

1 ESPS

I–IV ketv.

2 ESPS

I-IV ketv

1 ESPS

I–IV ketv.

1 ESPS

I–IV ketv.

16
Priemonės
kodas

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

pagal priemonę teikimo reikalavimus, naujoves, 10 val.
3. Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus klausimus pagal poreikį, ne
mažiau kaip 5 vnt.
01.02.15

01.02.16

01.02.17

01.02.18

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas
Priemonės
koordinavimas

įgyvendinimo

Ekologinis ūkininkavimas
Priemonės
koordinavimas

įgyvendinimo

1. Parengti ir patvirtinti 2019 m. paraiškų surinkimui taikomas 1 ESPS
priemonės įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
2. Dalyvauti Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS)
mokymuose ir pristatyti savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams paramos
pagal priemonę teikimo reikalavimus, naujoves, 10 val.
3. Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus klausimus pagal poreikį, ne
mažiau kaip 5 vnt.

I–IV ketv.

1. Parengti ir patvirtinti 2019 m. paraiškų surinkimui taikomas 1 ESPS
priemonės įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
2. Dalyvauti Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS)
mokymuose ir pristatyti savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams paramos
pagal priemonę teikimo reikalavimus, naujoves, 10 val.
3. Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus klausimus pagal poreikį, ne
mažiau kaip 5 vnt.
Natura 2000 išmokos ir su Bendrąja vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos
Priemonės
įgyvendinimo
1. Parengti ir patvirtinti 2019 m. paraiškų surinkimui taikomas 1 ESPS
koordinavimas
priemonės įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
2. Dalyvauti Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS)
mokymuose ir pristatyti savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams paramos
pagal priemonę teikimo reikalavimus, naujoves, 10 val.
3. Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus klausimus pagal poreikį, ne
mažiau kaip 5 vnt.
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių
Priemonės
įgyvendinimo
1. Parengti ir patvirtinti 2019 m. paraiškų surinkimui taikomas 1 ESPS
koordinavimas
priemonės įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
2. Dalyvauti Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS)
mokymuose ir pristatyti savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams paramos
pagal priemonę teikimo reikalavimus, naujoves, 10 val.
3. Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus klausimus pagal poreikį, ne
mažiau kaip 5 vnt.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

17
Priemonės
kodas
01.02.19

01.03.08

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas (tęstiniai įsipareigojimai) (2014–2020 m. KPP)
Priemonės
įgyvendinimo
1. Parengti ir patvirtinti 2019 m. paraiškų surinkimui taikomas
koordinavimas
priemonės įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
2. Dalyvauti Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS)
mokymuose ir pristatyti savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams paramos
pagal priemonę teikimo reikalavimus, naujoves, 10 val.
Tautinio paveldo išsaugojimas
1. Tautinio paveldo produktų apsaugos,
Atlikta institucijų, dalyvaujančių įgyvendinant Programą, apklausa
jų rinkos ir amatų plėtros programos apie Programos vykdytas priemones ir pasiektus rezultatus, 1 vnt.
(toliau – Programa) koordinavimas
Parengta metinė Programos įgyvendinimo ataskaita, 1 vnt.
2. Valstybės paramos tautinio paveldo
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų surinkimai, 2 vnt.
produktų kūrėjų projektams įgyvendinti
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius, 80 vnt.
koordinavimas
3. Tautinio paveldo produktų, tradicinių
Per metus parengtų sprendimų dėl sertifikavimo / nesertifikavimo ir
amatų
mokymo
programų (arba) atestavimo / neatestavimo skaičius, 10 vnt.
sertifikavimo ir tradicinių amatų
Per metus parengtų sertifikatų ir pažymėjimų skaičius, 60 vnt.
meistrų
atestavimo
proceso
Per metus sertifikuotų tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų
koordinavimas
mokymo programų, tradicinių mugių ir tradicinių amatų meistrų
skaičius, 100 vnt.
4. Tautinio paveldo produktų atitikties
Atliktų patikrų skaičius, 2 vnt.
tradicijai ir tradicinių amatininkių
veiklos patikrų organizavimas
5. Tautinio paveldo produktų tarybos
Tautinio paveldo produktų tarybos posėdžių skaičius, 1 vnt.
darbo koordinavimas
6. Viešųjų pirkimų susijusių su
Koordinuojamų sutarčių, sudarytų viešųjų pirkimų būdu, skaičius, 3
tradicinių amatų plėtra organizavimas
vnt.
7. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamiems vykdyti pirkimams ir planuojamoms
pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
8. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas.
priemonę padengti pagal sudarytas sutartis, sąskaitas-faktūras laiku ir
teisingai.
Priimti buhalterinės apskaitos dokumentus, sutikrinti ir pateikti
duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant

Atsakingi
vykdytojai
1 ESPS

Įvykdymo
terminas
I–IV ketv.

MIS

I ketv.

MIS

I–IV ketv.

MIS

I–IV ketv.

MIS

I–IV ketv.

MIS

I–IV ketv.

MIS

I–IV ketv.

FS

I–IV ketv.

BAS

I–IV ketv.

18
Priemonės
kodas

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

detalizavimo požymius
01.03.09

01.03.10

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

2 ESPS
Parengti įgyvendinimo taisykles.
Paskelbti kvietimą teikti paramos paraiškas valstybės paramai gauti.
Suorganizuoti projektų atrankos komiteto posėdžius ir parengti kitą
susijusią medžiagą (protokolus, pažymas, potvarkius dėl paramos
(ne)skyrimo), pagal poreikį.
Rengti atsakymus į asmenų prašymus ir paklausimus, pagal poreikį.

Ūkio ir verslo plėtra
1. Veiklos srities „Parama jaunųjų
Parengti įgyvendinimo taisykles, pagal poreikį.
ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo
Suorganizuoti projektų atrankos komiteto posėdžius ir parengti kitą
koordinavimas
susijusią medžiagą (protokolus, pažymas, potvarkius dėl paramos
(ne)skyrimo), pagal poreikį.
Rengti atsakymus į asmenų prašymus ir paklausimus, pagal poreikį.
2. Veiklos srities „Parama ekonominės
Parengti įgyvendinimo taisykles, pagal poreikį.
veiklos pradžiai kaimo vietovėse“
Suorganizuoti projektų atrankos komiteto posėdžius ir parengti kitą
koordinavimas
susijusią medžiagą (protokolus, pažymas, potvarkius dėl paramos
(ne)skyrimo), pagal poreikį.
Rengti atsakymus į asmenų prašymus ir paklausimus (pagal poreikį).
3.
Veiklos
srities
„Parama
Parengti įgyvendinimo taisykles, pagal poreikį.
smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo
Suorganizuoti projektų atrankos komiteto posėdžius ir parengti kitą
koordinavimas
susijusią medžiagą (protokolus, pažymas, potvarkius dėl paramos
(ne)skyrimo), pagal poreikį.
Rengti atsakymus į asmenų prašymus ir paklausimus, pagal poreikį.
4.
Veiklos
srities
„Parama
Parengti įgyvendinimo taisykles, pagal poreikį.
investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio
Rengti atsakymus į asmenų prašymus ir paklausimus, pagal poreikį.
veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama
Suorganizuoti projektų atrankos komiteto posėdžius ir parengti kitą
investicijoms, skirtoms ekonominės susijusią medžiagą, (protokolus, pažymas, potvarkius dėl paramos
veiklos
kūrimui
ir
plėtrai“ (ne)skyrimo), pagal poreikį.
įgyvendinimo koordinavimas.
5. Veiklos „Parama biodujų gamybai iš
Parengti įgyvendinimo taisykles, pagal poreikį.
žemės ūkio ir kitų atliekų
Rengti atsakymus į asmenų prašymus ir paklausimus, pagal poreikį.
Suorganizuoti projektų atrankos komiteto posėdžius ir parengti kitą
susijusią medžiagą, (protokolus, pažymas, potvarkius dėl paramos
(ne)skyrimo), pagal poreikį.

I–IV ketv.

2 ESPS

I–V ketv.

2 ESPS

I–IV ketv.

2 ESPS

I–IV ketv.

2 ESPS

I–IV ketv.

2 ESPS

I–IV ketv

19
Priemonės
kodas
01.03.11

01.03.12

01.04.04

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse
1.
Veiklos
srities
„Parama
Parengti įgyvendinimo taisykles, pagal poreikį.
investicijoms į visų rūšių mažos
Parengti su veiklos srities įgyvendinimu susijusius teisės aktus, kt.
apimties
infrastruktūrą“
veiklos
medžiagą, pagal poreikį.
„Asbestinių stogų dangos keitimas“
Rengti atsakymus į asmenų prašymus ir paklausimus, pagal poreikį.
įgyvendinimo koordinavimas
2.
Priemonės
veiklos
srities
Parengti įgyvendinimo taisykles, pagal poreikį.
,,Investicijos į visų rūšių mažos
Organizuoti projektų atrankos komiteto posėdžius ir parengti kitą
apimties infrastruktūrą“ ir „Parama
susijusią medžiagą, (protokolus, pažymas, potvarkius dėl paramos
investicijoms, į kaimo kultūros ir
(ne)skyrimo), pagal poreikį.
gamtos
paveldą,
kraštovaizdį“
Rengti atsakymus į asmenų prašymus ir paklausimus, pagal poreikį.
įgyvendinimo koordinavimas
3. Priemonės veiklos srities „Parama
Parengti su veiklos srities įgyvendinimu susijusius teisės aktus, kt.
vietiniams keliams“ įgyvendinimo medžiagą, pagal poreikį.
koordinavimas
Rengti atsakymus į asmenų prašymus ir paklausimus, pagal poreikį.
LEADER programa
1. Priemonės veiklos srities „Parama
Pakeisti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
vietos projektams įgyvendinti pagal priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parama vietos
vietos plėtros strategijas“ įgyvendinimo projektams įgyvendinti pagal VPS“ aprašymą, numatant galimybę
koordinavimas
finansuoti netiesiogines vietos projekto išlaidas, taikant fiksuotąją
normą.
Parengti ir patvirtinti netiesioginių vietos projektų išlaidų, taikant
fiksuotąją normą apskaičiavimo metodiką.
Pakeisti Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos
vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, numatant administracinės
naštos mažinimo ir supaprastinimų pakeitimus.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2 ESPS

I–IV ketv.

2 ESPS

I–IV ketv.

2 ESPS

I–IV ketv.

2 ESPS

II ketv.

2. Priemonės veiklos srities „Parama
Parengti vietos plėtros strategijų, tarpinio pasiekimų vertinimo 2 ESPS
VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui“ metodiką.
įgyvendinimo koordinavimas
3. Priemonės veiklos srities „VVG
Parengti įgyvendinimo taisykles, pagal poreikį.
2 ESPS
bendradarbiavimo projektų rengimas ir
Organizuoti projektų atrankos komiteto posėdžius ir parengti kitą
įgyvendinimas“
įgyvendinimo susijusią medžiagą, (protokolus, pažymas, potvarkius dėl paramos
koordinavimas
(ne)skyrimo), pagal poreikį.
Rengti atsakymus į asmenų prašymus ir paklausimus, pagal poreikį.
Techninė pagalba 2014–2020 m. (Programos įgyvendinimas)

II ketv.

II
ketv
IV ketv.

I–IV ketv.

20
Priemonės
kodas

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

1.
Priemonės
įgyvendinimo
Parengti 2018 m. įgyvendintų techninės pagalbos projektų santrauką, 3ESPS
koordinavimas
1 vnt.
2.
Žemės
ūkio
ministerijos
3ESPS
Parengti ir NMA pateikti mokėjimo prašymus, 5 vnt.
įgyvendinamo
paramos
projekto
Parengti metinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, 1 vnt.
koordinavimas.
Atsiskaitymo
už
Parengti paramos paraiškos keitimą, 1 vnt.
patirtas išlaidas pagal priemonę, kai
Parengti ir projekto vadovui pateikti ketvirtines projekto
paramos gavėja yra Žemės ūkio įgyvendinimo priežiūros ataskaitas, 4 vnt.
ministerija, užtikrinimas
Parengti 2020 m. detalųjį išlaidų planą, 1 vnt.

01.04.05

3. Administruoti Lietuvos kaimo
Administruoti pavedimų lėšų apskaitą, kontroliuoti pirkimo
plėtros 2014–2020 metų programos dokumentuose nurodytas išlaidų sumas, kad neviršytų gauto avanso
priemonės
„Techninė
pagalba“ projektų vykdymui.
pirmosios veiklos srities „Programos
Atlikti finansų kontrolę, užtikrinant tinkamą ES paramos projektų
įgyvendinimas“ lėšas
administravimą.
Saugoti buhalterinius dokumentus, susijusius su ES paramos projektų
lėšų išmokomis.
Priimti buhalterinės apskaitos dokumentus, sutikrinti ir pateikti
duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius
Techninė pagalba 2014–2020 m. (Programos informavimas ir viešinimas)
1.
Žemės
ūkio
ministerijos
Parengti ir NMA pateikti mokėjimo prašymus, 2 vnt.
įgyvendinamo
paramos
projekto
Parengti metinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, 1 vnt.
koordinavimas.
Atsiskaitymo
už
Parengti paramos paraiškos keitimą, 1 vnt.
patirtas išlaidas pagal priemonę, kai
Parengti ir projekto vadovui pateikti ketvirtines projekto
paramos gavėja yra Žemės ūkio įgyvendinimo priežiūros ataskaitas, 4 vnt.
ministerija, užtikrinimas
Parengti 2020 m. detalųjį išlaidų planą, 1 vnt.
2. Visuomenės informavimas per šalies
Informacinės medžiagos, pranešimų ir straipsnių publikavimas
žiniasklaidos priemones apie Lietuvos respublikinėje, regioninėje ir specializuotoje spaudoje, informacijos
kaimo plėtros 2014–2020 metų sklaida internete, TV kanaluose ir radijo stotyse bei socialiniuose
programą ir jos įgyvendinimą
tinkluose.
3. Administruoti Lietuvos kaimo
Administruoti pavedimų lėšų apskaitą, kontroliuoti pirkimo
plėtros 2014–2020 metų programos dokumentuose nurodytas išlaidų sumas, kad neviršytų gauto avanso
priemonės
„Techninė
pagalba“ projektų vykdymui.
antrosios veiklos srities „Programos
Atlikti finansų kontrolę, užtikrinant tinkamą ES paramos projektų
informavimas ir viešinimas“ lėšas
administravimą.

Įvykdymo
terminas
I–IV ketv.
I–IV ketv.

BAS

I–IV ketv.

3ESPS

I–IV ketv.

RVS

I–IV ketv.

BAS

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Saugoti buhalterinius dokumentus, susijusius su ES paramos projektų
lėšų išmokomis.
Priimti buhalterinės apskaitos dokumentus, sutikrinti ir pateikti
duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius
01.04.06

Techninė pagalba 2014–2020 m. (Lietuvos kaimo tinklas)
1. Lietuvos kaimo tinklo (toliau –
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus klausimus, pagal poreikį.
3 ESPS
LKT) administravimas ir valdymas
Parengti raštus ir atsakymus į gautus klausimus, rezoliucijas, pagal
poreikį.
Pagal poreikį naujinti LKT veiklos dokumentus (LKT veiksmų
programa).
Parengti LKT įgyvendinimo taisykles (kai projektus įgyvendina LKT
nariai) bei kitus LKT administravimo teisinius dokumentus LKT narių
paraiškų surinkimui ir pateikti derinti susijusioms institucijoms, 2 vnt.
Parengti LKT 2019 m. veiksmų planą, 1 vnt.
Parengti LKT išlaidų 2019 m. planą, 1 vnt.
Parengti paramos projekto 2019 metų atnaujintą paraišką, 1 vnt.
Pateikti paramos projekto mokėjimo prašymus už 2019 metų
laikotarpį.
Užtikrinti LKT struktūros veiklos koordinavimą: organizuoti LKT
veiklos koordinavimo grupės, atitinkamų nuolatinių ir (arba) laikinųjų
darbo grupių ir kt. posėdžius, 2 vnt.
Dalyvauti diskusijose su socialiniais partneriais ir kt. institucijų
atstovais dėl LKT įgyvendinimo, 1 vnt.
Prisidėti prie LKT narių iniciatyvų, 7 vnt.
Organizuoti viešuosius pirkimus (LKT renginių organizavimo
paslaugoms), 1 vnt.
Koordinuoti tarptautinius renginius, 1 vnt.
Atstovauti Europos kaimo plėtros tinklo organizuojamose veiklose, 4
vnt.
Administruoti LKT interneto svetainę.
2. Dalyvavimas ES komitetuose ir
Dalyvauti ES komitetuose, darbo grupėse, renginiuose pagal poreikį. 3 ESPS
darbo grupėse, siekant
užtikrinti
Lietuvos kaimo tinklo veikloje
dalyvaujančių
subjektų
tinkamą
informuotumą apie Europos kaimo

I–IV ketv.

I–IV ketv.

22
Priemonės
kodas

02.01.01

02.01.04

02.01.05

02.01.07

02.01.08

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

tinklų vykdomų veiklų aktualijas
3. Administruoti Lietuvos kaimo
Administruoti pavedimų lėšų apskaitą, kontroliuoti pirkimo
plėtros 2014–2020 metų programos dokumentuose nurodytas išlaidų sumas, kad neviršytų gauto avanso
priemonės „Techninė pagalba“ veiklos projektų vykdymui.
srities „Lietuvos kaimo tinklas“ lėšas
Atlikti finansų kontrolę, užtikrinant tinkamą ES paramos projektų
administravimą.
Saugoti buhalterinius dokumentus, susijusius su ES paramos projektų
lėšų išmokomis.
Priimti buhalterinės apskaitos dokumentus, sutikrinti ir pateikti
duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius
Tiesioginės išmokos (pagrindinė dalis) už žemės ūkio naudmenų plotus
Paraiškų paramai už plotus gauti
Išmokėti tiesiogines išmokas už einamaisiais metais deklaruotas
taisyklių rengimas, paraiškų surinkimo žemės ūkio naudmenas, tinkamas tiesioginėms išmokoms gauti, apie 2,8
ir išmokų mokėjimo stebėsena ir mln. ha.
analizė, konsultacijų teikimas dėl plotų
deklaravimo, paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės
įgyvendinimo
koordinavimas.
Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama pieno gamintojams
Paramos gavėjų bei išmokėtų sumų
Pieno kiekis, už kurį mokėta pereinamojo laikotarpio nacionalinė
analizė, konsultacijų teikimas dėl parama už pieną, 1 000 tūkst. t
paramos administravimo
Paramos gavėjų skaičius, 24 tūkst.
Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už bulius
Išmokų mokėjimo taisyklių pagal Mokėti atsietąsias specialiąsias išmokas už bulius pagal 2010–2011 m.
poreikį tobulinimas, išmokų gavėjų bei laikotarpiu gautų specialiųjų išmokų už bulius skaičiaus aritmetinį
išmokėtų sumų analizė, konsultacijų vidurkį, 17,5 tūkst. vnt.
teikimas dėl išmokų administravimo ir
priemonės
įgyvendinimo
koordinavimas
Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už karves žindenes bei telyčias
Priemonės įgyvendinimo
Mokėti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už karves
koordinavimas
žindenes ir telyčias.
Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už ėriavedes

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

BAS

I–IV ketv.

1 ESPS

I–IV ketv.

MPKS

I–IV ketv.

MPKS

I–IV ketv.

GVS

I–IV ketv.

23
Priemonės
kodas

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

02.01.09

02.01.13

02.01.14

02.01.15

02.01.16

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės
Mokėti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už ėriavedes.

Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už ES remiamų pasėlių plotus
Paraiškų paramai už plotus gauti
Išmokėti atsietąją PLNP už 2011 m. deklaruotus baltyminius augalus,
taisyklių rengimas, paraiškų surinkimo apie 42 tūkst. ha.
ir išmokų mokėjimo stebėsena ir
analizė, konsultacijų teikimas dėl plotų
deklaravimo, paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės
įgyvendinimo
koordinavimas
Tiesioginės išmokos už pirmuosius hektarus
Paraiškų paramai už plotus gauti
Išmokėti išmokas už einamaisiais metais deklaruotas žemės ūkio
taisyklių rengimas, paraiškų surinkimo naudmenas, tinkamas išmokai už pirmuosius hektarus gauti, apie 1 230
ir išmokų mokėjimo stebėsena ir tūkst. ha.
analizė, konsultacijų teikimas dėl plotų
deklaravimo, paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės
įgyvendinimo
koordinavimas.
Finansinės disciplinos kompensavimas
Pagal žemės ūkio ministro įsakymu numatytą tvarką išmokėti finansinės
Priemonės
įgyvendinimo
drausmės kompensavimo sumą paramos gavėjams, kuriems, mokant
koordinavimas
tiesiogines išmokas, buvo pritaikyta finansinė drausmė.
Žalinimo išmoka
Paraiškų paramai už plotus gauti
Išmokėti žalinimo išmokas už einamaisiais metais deklaruotas žemės
taisyklių rengimas, paraiškų surinkimo ūkio naudmenas, tinkamas žalinimo išmokai gauti, apie 2 850 tūkst. ha.
ir išmokų mokėjimo stebėsena ir
analizė, konsultacijų teikimas dėl plotų
deklaravimo, paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės
įgyvendinimo
koordinavimas
Tiesioginė išmoka jaunajam ūkininkui
Paraiškų paramai už plotus (kartu
Išmokėti išmokas jauniesiems ūkininkams už einamaisiais metais

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

GVS

I–IV ketv.

1 ESPS

I–IV ketv.

1 ESPS

I–IV ketv.

FS

I–IV ketv.

1 ESPS

I–IV ketv.

1 ESPS

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

02.01.17

02.01.18

02.01.19

02.01.20

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

išmokai jaunajam ūkininkui) gauti
surinkimo ir išmokų mokėjimo
stebėsena ir analizė, konsultacijų
teikimas 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 teikimas 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 teikimas 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 teikimas dėl plotų
deklaravimo, paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės
įgyvendinimo
koordinavimas
Susietoji išmoka už vaisius ir uogas

deklaruotas žemės ūkio naudmenas, tinkamas jaunojo ūkininko išmokai
gauti, apie 190 tūkst. ha.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Išmokėti išmokas už einamaisiais metais deklaruotas žemės ūkio 1 ESPS
naudmenas, tinkamas susietajai išmokai už baltyminius augalus gauti,
apie 240 tūkst. ha.

I–IV ketv.

Išmokėti išmokas už einamaisiais metais deklaruotas žemės ūkio 1 ESPS
naudmenas, tinkamas susietajai išmokai už lauko daržoves gauti, apie 3
tūkst. ha.

I–IV ketv.

Išmokėti išmokas už einamaisiais metais deklaruotas žemės ūkio
naudmenas, tinkamas susietajai paramai už uždaro grunto daržoves
gauti, apie 50 ha.

I–IV ketv.

1 ESPS

25
Priemonės
kodas

02.01.21

02.01.22

02.01.23

02.01.24

02.01.25

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Paraiškų paramai už plotus gauti
Išmokėti išmokas už einamaisiais metais deklaruotas žemės ūkio
taisyklių rengimas, paraiškų surinkimo naudmenas, tinkamas susietajai paramai už vaisius ir uogas gauti, apie
ir išmokų mokėjimo stebėsena ir 11 tūkst. ha.
analizė, konsultacijų teikimas dėl plotų
deklaravimo, paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės
įgyvendinimo
koordinavimas
Susietoji išmoka už pienines karves
Paramos gavėjų bei išmokėtų sumų
Paramos gavėjų skaičius 26 tūkst.
analizė, konsultacijų teikimas dėl
paramos administravimo
Susietoji išmoka už pieninės veislės bulius
Priemonės
įgyvendinimo
Parengti įsakymo projektą dėl Susietosios paramos už mėsinius
koordinavimas
galvijus, pieninių veislių bulius, mėsines avis ir pienines ožkas
administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių
pakeitimo, esant poreikiui.
Parengti įsakymo projektą dėl 2018 m. susietosios paramos išmokos
už pieninės veislės bulių dydžio patvirtinimo, 1 vnt.
Susietoji išmoka už mėsinius galvijus
Priemonės
įgyvendinimo
Parengti įsakymo projektą dėl Susietosios paramos už mėsinius
koordinavimas
galvijus, pieninių veislių bulius, mėsines avis ir pienines ožkas
administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių
pakeitimo, esant poreikiui.
Parengti įsakymo projektą dėl 2018 m. susietosios paramos išmokos
už mėsinį galviją dydžio patvirtinimo, 1 vnt.
Susietoji išmoka už mėsines avis
Priemonės
įgyvendinimo
Parengti įsakymo projektą dėl Susietosios paramos už mėsinius
koordinavimas
galvijus, pieninių veislių bulius, mėsines avis ir pienines ožkas
administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių
pakeitimo, esant poreikiui.
Parengti įsakymo projektą dėl 2018 m. susietosios paramos išmokos
už mėsinę avį dydžio patvirtinimo, 1 vnt.
Susietoji išmoka už pienines ožkas
Priemonės
įgyvendinimo
Parengti įsakymo projektą dėl Susietosios paramos už mėsinius
koordinavimas
galvijus, pieninių veislių bulius, mėsines avis ir pienines ožkas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

1 ESPS

I–IV ketv.

MPKS

I–IV ketv.

GVS

I–IV ketv.

GVS

I–IV ketv.

GVS

I–IV ketv.

GVS

I–IV ketv.

26
Priemonės
kodas

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

1 ESPS

I–IV
ketv.

administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių
pakeitimo, esant poreikiui.
Parengti įsakymo projektą dėl 2018 m. susietosios paramos išmokos
už pieninę ožką dydžio patvirtinimo, 1 vnt.
02.01.28

02.01.29

02.01.30

02.02.01

02.02.03

Susietoji išmoka už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus
Paraiškų paramai už plotus gauti
Išmokėti išmokas už einamaisiais metais deklaruotas žemės ūkio
taisyklių rengimas, paraiškų surinkimo naudmenas, tinkamas susietajai paramai už sertifikuota sėkla apsėtus javų
ir išmokų mokėjimo stebėsena ir plotus, apie 200 tūkst. ha.
analizė, konsultacijų teikimas dėl plotų
deklaravimo, paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės
įgyvendinimo
koordinavimas
Susietoji parama už plotus, kuriuose auginamos sėklinės bulvės
Paraiškų paramai už plotus gauti
Išmokėti išmokas už einamaisiais metais deklaruotas žemės ūkio
taisyklių rengimas, paraiškų surinkimo naudmenas, tinkamas susietajai paramai už sėklines bulves gauti, apie
ir išmokų mokėjimo stebėsena ir 300 ha.
analizė, konsultacijų teikimas dėl plotų
deklaravimo, paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės
įgyvendinimo
koordinavimas
Susietoji parama už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai
Paraiškų paramai už plotus gauti Išmokėti išmokas už einamaisiais metais deklaruotas žemės ūkio
taisyklių rengimas, paraiškų surinkimo naudmenas, tinkamas susietajai paramai už cukrinius runkelius gauti,
ir išmokų mokėjimo stebėsena ir apie 16 tūkst. ha.
analizė, konsultacijų teikimas dėl plotų
deklaravimo, paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės
įgyvendinimo
koordinavimas.
Finansinės išlaidos, susijusios su intervencinių produktų pirkimu
Teisinės bazės peržiūrėjimas ir pagal
Parduotų pieno produktų, nupirktų taikant valstybės intervenciją, už
poreikį
keitimas,
priemonės 38 mln. Eur
įgyvendinimo finansinė kontrolė
Techninės išlaidos, susijusios su intervencinių produktų pirkimu

1 ESPS

I–IV ketv.

1 ESPS

I–IV ketv.

MPKS

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

02.02.05

02.02.06

02.02.07

02.02.09

02.02.10

02.02.19

02.02.20

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Priemonės
įgyvendinimo
Nupirktų pieno produktų, taikant valstybės intervenciją, saugojimas,
koordinavimas
22,5 tūkst. t lieso pieno miltelių.
Pieno vartojimo skatinimas
Teisinės bazės peržiūrėjimas ir pagal
Pieno vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose – paramos gavėjų
poreikį
keitimas,
priemonės skaičius, 200 000 vnt.
įgyvendinimo kontrolė
Žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir pardavimo skatinimo veiksmų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse paramos schema
Nacionalinių teisės aktų priežiūra ir
Pagal poreikį rengti žemės ūkio ministro įsakymo patikslinimus bei
priemonės
įgyvendinimo kitus teisės aktus, kaupti informaciją apie pagal šią priemonę
koordinavimas
administruojamų projektų eigą
Parama bitininkystei
Priemonių,
skirtų
bitininkystės Bitininkystės sektoriaus 2017–2019 m. programos paramos gavėjų
sektoriui
remti,
įgyvendinimo skaičius, 700 vnt.
koordinavimas
Išmokėti paramą už bičių šeimų maitinimą, 160 tūkst. bičių šeimų.
Vyno rėmimo veiksmai trečiųjų šalių rinkose
Priemonės
įgyvendinimo
Pagal poreikį rengti žemės ūkio ministro įsakymų patikslinimus.
koordinavimas
Vaisių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo mokyklose programa
Teisinės bazės peržiūrėjimas ir pagal
Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas
poreikį
keitimas,
priemonės vaikų ugdymo įstaigose – paramos gavėjų skaičius, 185 000 vnt.
įgyvendinimo kontrolė
Bankrutavusių įmonių ir fizinių asmenų įsiskolinimo žemės ūkio veiklos subjektams tenkinimas
Teisės aktų, susijusių su priemonės
Parengti žemės ūkio ministro įsakymo projektą, 1 vnt.
įgyvendinimu rengimas, priemonės
įgyvendinimo koordinavimas
Rinkos reguliavimo priemonių administravimas
1. Teisės aktų nustatyta tvarka sutarties
Parengti sutartį su VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
dėl valstybės biudžeto lėšų, skiriamų reguliavimo agentūra, 1 vnt.
veiklai, susijusiai su intervencinių
Kontroliuoti sutarties vykdymą ir lėšų panaudojimą, kas ketvirtį.
priemonių įgyvendinimu finansuoti,
panaudojimo
parengimas
ir
įgyvendinimo kontrolė
2. Teisės aktų nustatyta tvarka sutarties
Parengti sutartį su VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra dėl
dėl valstybės biudžeto lėšų, skiriamų eksportą skatinančių priemonių įgyvendinimo.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

MPKS

I ketv.

MPKS

I–IV ketv.

TRESS

I–IV

GVS

I–IV ketv.

MPKS

I–IV ketv.

MPKS
AAAS

I–IV ketv.

TPS

I–IV ketv.

MPKS

I–IV ketv.

TRESS

I–IV ketv.
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veiklai,
susijusiai
su
eksportą
skatinančių priemonių įgyvendinimu
finansuoti, panaudojimo parengimas ir
įgyvendinimo kontrolė
3.Teisės aktų nustatyta tvarka sutarties
dėl valstybės biudžeto lėšų, skiriamų
veiklai, susijusiai su žemės ūkio
produktų eksporto ir importo licencijų
sistemos administravimo priemonių
įgyvendinimu finansuoti, panaudojimo
parengimas ir įgyvendinimo kontrolė
4. Pagal priemonę skiriamų lėšų
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
5. Ministerijai skiriamų valstybės
biudžeto asignavimų pagal priemonę
apskaitos užtikrinimas

02.02.21

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Kontroliuoti sutarties vykdymą ir lėšų panaudojimą, kas ketvirtį
pasirašant darbų priėmimo–perdavimo aktą.
Parengti sutartį su VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra dėl TRESS
žemės ūkio produktų eksporto ir importo licencijų sistemos
administravimo priemonių įgyvendinimo.
Kontroliuoti sutarties vykdymą ir lėšų panaudojimą, kas ketvirtį
pasirašant darbų priėmimo-perdavimo aktą.

Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo
srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
priemonę padengti pagal su lėšų gavėjais sudarytas sutartis laiku ir
teisingai.
Sukontroliuoti ir gauti iš asmenų, atsakingų už priemonės
įgyvendinimą, atliktų darbų perėmimo aktus bei Biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaitas ir jas patikrinti.
Priimti buhalterinės apskaitos dokumentus, sutikrinti ir pateikti
duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius
Akreditavimo ir sertifikavimo išlaidos, susijusios su ES finansinės paramos programų įgyvendinimu
1. Europos žemės ūkio garantijų fondo
Iš paslaugų teikėjo gautos išlaidų teisingumo,
išsamumo ir
ir Europos žemės ūkio fondo kaimo tikslumo sertifikavimo ataskaitos (2 vnt.) ir audito planas (1 vnt.).
plėtrai išlaidų teisingumo, išsamumo ir
tikslumo sertifikavimo atlikimo ir
ataskaitos parengimo koordinavimas
2. Europos žemės ūkio garantijų fondo
Parengti viešųjų pirkimų dokumentus ir atlikti viešųjų pirkimų
ir Europos žemės ūkio fondo kaimo procedūras (1 vnt.)
plėtrai išlaidų teisingumo, išsamumo ir
tikslumo
sertifikavimo
paslaugų
pirkimas
3. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.

I–IV ketv.

FS

I–IV ketv.

BAS

I–IV ketv.

VAS

I–II ketv.

VAS

I–III ketv.

FS

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

02.02.26

02.02.28

03.01.01

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

4. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta BAS
I–IV ketv.
biudžeto asignavimų pagal priemonę pakankamai lėšų planuojamiems vykdyti pirkimams ir planuojamoms
apskaitos užtikrinimas
pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymu pavestų
funkcijų vykdymas
1.
Priemonės
įgyvendinimo
Parengti Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–
MPKS
I-IV ketv.
koordinavimas
parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų
veiksmų draudimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimus ar
patikslinimus, pagal poreikį.
Parengti sutartį su VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra dėl
priemonės finansavimo, 1vnt.
Kontroliuoti sutarties vykdymą ir lėšų panaudojimą, kas ketvirtį.
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta FS
I–IV ketv.
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
3. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo BAS
I–IV ketv.
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal sutartis laiku ir teisingai.
Sukontroliuoti ir gauti iš asmens, atsakingo už priemonės
įgyvendinimą, atliktų darbų perėmimo aktus bei Biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaitas ir jas patikrinti.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius
Laikinoji išskirtinė parama afrikinio kiaulių maro III zonos kiaulių laikytojams
Teisės aktų rengimas ir priemonės Pagal poreikį, parengti III AKM zonos kiaulininkystės subjektams MPKS
įgyvendinimo koordinavimas
nuostolių kompensavimo taisykles ir jas koordinuoti
I-–V ketv.
Parengti įsakymo projektą dėl Laikinosios išskirtinės paramos afrikinio
kiaulių maro III zonos kiaulių laikytojams teikimo taisyklių.
GVS
Žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas
1.
Dalyvavimas
Ekonominio
Dalyvauti EPBO komitetų, darbo grupių posėdžiuose, rengti TRESS
I–IV ketv.
bendradarbiavimo
ir
plėtros medžiagą.
organizacijos (toliau – EPBO) veikloje
Apibendrinti teikiamą EBPO informaciją, pagal poreikį rengti
ir atstovavimas jos darbo grupių pasisakymus bei pozicijas, pildyti klausimynus.
posėdžiuose
Rengti informaciją EBPO pagal kompetenciją, derinant su ŽŪM
padaliniais.
Koordinuoti tarpinstitucinius ir ŽŪM padalinių veiksmus, užtikrinti
atstovavimą EBPO ekspertų misijose, tarpinstituciniuose pasitarimuose

30
Priemonės
kodas

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas
2.
Dalyvavimas Jungtinių Tautų
Maisto ir žemės ūkio organizacijos
(toliau – FAO) veikloje ir atstovavimas
jos darbo grupių posėdžiuose
3. Dalyvavimas Šiltnamio efektą
sukeliančių dujų iš žemės ūkio veiklos
pasaulinio mokslinių tyrimų aljanso
(GRA) veikloje, koordinavimas ir
atstovavimas jų organizuojamuose
posėdžiuose
4. ŽŪM
veiklos
planavimo
dokumentų ir jų vykdymo ataskaitų
rengimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

ir posėdžiuose.
Dalyvauti FAO darbo grupių posėdžiuose pagal iš anksto numatytą TRESS
grafiką. Posėdžio metu gauta informacija dalintis su kitais ŽUM
padaliniais. Esant poreikiui rengti pozicijas, pasisakymus, aktualiais
posėdyje svarstomais klausimais.
Dalyvauti GRA organizuojamuose posėdžiuose, apibendrinti MIS
informaciją posėdžių klausimais, 1 vnt.
Koordinuoti suinteresuotų institucijų bendradarbiavimą dalyvaujant
GRA veikloje ir užtikrinti informacijos sklaidą.

Parengti ŽŪM 2019 m. veiklos planą, 1 vnt.
PPVAS
Patikslinti ŽŪM 2019–2021 m. strateginį veiklos planą parengiant
įsakymą ir pateikiant informaciją į Stebėsenos informacinę sistemą.
Parengti ŽŪM 2019 m. veiklos ataskaitą, 1 vnt.
Parengti ŽŪM 2020–2022 m. strateginio veiklos plano projektą, 1 vnt.
Rinkti ir teikti informaciją apie ŽŪM 2019–2021 m. strateginio
veiklos plano vertinimo kriterijų įgyvendinimą į Stebėsenos informacinę
sistemą, pasibaigus kiekvienam ketvirčiui.
Rinkti ir teikti apibendrintą informaciją apie Vyriausybės programos
įgyvendinimo plano darbų ir veiksmų vykdymą į Stebėsenos
informacinę sistemą ir ministerijos vadovybei, pasibaigus kiekvienam
mėnesiui.
tarybos
Suorganizuoti tarybos posėdžius, 1 vnt.
MIS

5. Žemės ūkio mokslo
veiklos koordinavimas
6. Valstybės
pagalbos
ir
Parengti Europos Komisijai ataskaitas dėl valstybės pagalbos
nereikšmingos (de minimis) pagalbos priemonių įgyvendinimo, 2 vnt.
priemonių taikymo žemės ir maisto
Užtikrinti valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos
ūkiui, žuvininkystei, kaimo plėtrai priemonių suderinamumą su ES teise.
analizavimas ir dalyvavimas rengiant
nacionalinius teisės aktus, valstybės
pagalbos priemonių įgyvendinimo
ataskaitų teikimas Europos Komisijai
7. Nagrinėjimas
ir
dalyvavimas
Nagrinėti rašytinius asmenų skundus, prašymus bei pranešimus, pagal
nagrinėjant rašytinius asmenų skundus, poreikį.
prašymus bei pranešimus
TAS nagrinėja skundus, susijusius su KP ir ŽF fondais.

ŽŪSFVG

TAS,
visi
ministerijos

Įvykdymo
terminas
I–IV ketv.

I–IV ketv.

I ketv.

II ketv.
I–IV ketv.

I–IV ketv
I–IV ketv.
IV ketv.

I–IV ketv.
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8. Teisės aktų rengimas, susijęs su
kooperatinėmis
bendrovėmis
(kooperatyvais)

9. Vykdyti korupcijos prevencijos
priemones ir veiksmus Europos
Sąjungos fondų lėšų panaudojimo
srityje
10. Vertinimas ir siūlymų teikimas dėl
parengtų sutarčių, teisės aktų projektų,
teisinė ekspertizė

11. Atstovavimas
ministerijai
teismuose, kitose įstaigose, įmonėse,
organizacijose

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės
Visus kitus skundus, prašymus ir pranešimus nagrinėja ministerios
administracijos padaliniai pagal kompetenciją
Parengti žemės ūkio ministro įsakymų dėl kooperatinių bendrovių
(kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis
(kooperatyvais) projektus, 10 vnt.
Išnagrinėti teikimus dėl kooperatinių bendrovių (kooperatyvų)
pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais),
10 vnt.
Korupcijos priežasčių, rizikos veiksnių ir problemų nustatymas
Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo srityje, esant poreikiui
korupcijos prevencijos priemonių ir veiksmų Europos Sąjungos fondų
lėšų panaudojimo srityje sukūrimas ir korupcijos prevencijos priemonių
ir veiksmų koordinavimas ir kontroliavimas Europos Sąjungos fondų
lėšų panaudojimo srityje.
Vertinti ir teikti siūlymus dėl parengtų sutarčių, teisės aktų projektų,
atlikti teisinę ekspertizę, pagal poreikį.
TAS sutartys dėl funkcijų, priemonių vykdymo finansavimo. Visos
kitos sutartys TPS.
TAS – norminiai teisės aktai.
TPS – vidaus administravimo teisės ir normoniai aktai, susiję su
vidaus administravimu.
Atstovauti ministerijai, pagal poreikį.
TPS – atstovavimas personalo klausimais ir viešųjų pirkimų
klausimais.
TAS – visos kitos bylos.
Parengti tarptautinio dvišalio bendradarbiavimo susitarimus/ veiksmų
planus pagal poreikį (ne mažiau 3)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

padaliniai
TŽŪGPG
TPS

I–IV ketv.

KPVTS

I–IV ketv.

TAS,
TPS

I–IV ketv.

TAS,
TPS

I–IV ketv.

12. Tarptautinių
dvišalio
TRESS
bendradarbiavimo susitarimų / veiksmų
planų rengimas
13. Medžiagų
rengimas
ŽŪM
Parengti medžiagas ŽŪM vadovybės susitikimams, tarpvyriausybinių TRESS
vadovybės susitikimams su užsienio / komisijų posėdžiams pagal poreikį (apie 30)
trečiųjų šalių ministrais ir kitais
aukštais pareigūnais, tarpvyriausybinių
komisijų posėdžiams
14. Žemės ūkio ministerijos ir jos
Atveriamų duomenų identifikavimas ir duomenų atvėrimo plano TVPS
reguliavimo srities įstaigų turimų projekto parengimas
duomenų atvėrimas

I–IV ketv.

I–IV ketv.

IV ketv.
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Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas
15. Pokyčių, įvykusių žemės ūkio
ministro valdymo srityje veikiančiose
viešojo sektoriaus organizacijose 2018
metais, analizės (tarp jų ir priežasčių,
sąlygojusių šiuos pokyčius, analizės)
atlikimas ir pateikimas Vidaus reikalų
ministerijai
16. Laiku ir tinkamas turtinių ir
neturtinių akcijų valdytojo ir savininko
/ dalininko teisių ir pareigų
įgyvendinimo valstybės valdomose
įmonėse (VVĮ) ir viešosiose įstaigose
užtikrinimas.

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Naudojant Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos duomenis, TVPS
atlikti pokyčių, įvykusių žemės ūkio ministro valdymo srityje
veikiančiose viešojo sektoriaus organizacijose 2018 metais, analizę ir
pateikti Vidaus reikalų ministerijai informaciją apie šios analizės
rezultatus.

Suorganizuotos nepriklausomų kandidatų atrankos į valstybės įmonių TVPS
ir (ar) valstybės valdomų bendrovių valdybas, 2 vnt.
Peržiūrėtas ir atnaujintas valstybės valdomų įmonių duomenų teikimo
grafikas ir įvertintas teikiamų valstybės valdomų įmonių duomenų į
virtualią aplinką (IDIS) aktualumas.
Išanalizuoti visuotinio akcininkų / dalininkų susirinkimo 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.
Patvirtinti VVĮ ir VšĮ finansinių ataskaitų rinkiniai ir VVĮ pelno
(nuostolio) paskirstymai, 9 vnt.
Patvirtintos VĮ ir VšĮ strategijos, 6 vnt.
17. Teisės aktų projektų, susijusių su
Pagal poreikį keisti teisės aktų, reglamentuojančių ministerijos DVS
ministerijos įslaptintos informacijos įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą bei kontrolę projektus.
administravimu, apsauga ir kontrole,
parengimas ir jų keitimas
18. Rengti teisės aktų projektus dėl
Rengti siūlymus dėl Privatizavimo objektų sąrašo papildymo.
TVPS
Valstybės valdomų bendrovių akcijų
įtraukimo į Privatizavimo objektų
sąrašą ir perdavimo VĮ Turto bankui
19. Vadovaujantis
Lietuvos
Rengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus, TVPS
Respublikos valstybės ir savivaldybių Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus turto valdymo
turto
valdymo,
naudojimo
ir klausimais, derinti ministerijos ir pavaldžių institucijų teikiamus turto
disponavimo įstatymo ir poįstatyminių judėjimo klausimus VTIPS.
teisės aktų nuostatomis, rengti teisės
aktų projektus, susijusius su valstybės
turto perdavimu valdyti kitiems
subjektams nuosavybės ar patikėjimo
teise bei pagal panaudos, nuomos

Įvykdymo
terminas
I–II ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv

I–IV ketv

I–IV ketv
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Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

sutartis
20. Valstybei
nuosavybės
teise
Parengti turto perdavimo aktą bei panaudos sutartį dėl patalpų,
priklausančių ir valdomų ministerijos reikalingų ministerijai.
patikėjimo teise pastatų Klaipėdoje
perdavimas VĮ Turto bankui
21. Žemės ūkio civilinės saugos ir
Rengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus,
mobilizacijos priemonių rengimas bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus civilinės saugos ir
vykdymas
mobilizacijos klausimais, pagal poreikį;
Vyriausybės nustatyta tvarka planuoti ir užtikrinti civilinės saugos
prevencinių priemonių įgyvendinimą, pateikti įgyvendinimo ataskaitą, 1
vnt.;
Atstovauti ministerijai ir pristatyti poziciją
NATO civilinio
pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms komiteto Jungtinės
sveikatos, žemės ūkio ir maisto grupės posėdžiuose, 2 vnt.
22. Teisės aktų rengimas dėl tinkamų
Parengti teisės aktai dėl tinkamų darbo sąlygų ministerijos
darbo sąlygų ministerijos darbuotojams darbuotojams užtikrinimo, ministerijos turto ir tarnybinio transporto
užtikrinimo, ministerijos turto ir priežiūros, racionaliai ir teisėtai naudojant lėšas.
tarnybinio
transporto
priežiūros,
racionaliai ir teisėtai naudojant lėšas
23. Projekto
„Topografijos
ir
Sukurta Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinė
inžinerinės
infrastruktūros sistema
informacinės sistemos ir naujų el.
paslaugų sukūrimas ir įdiegimas“
(TIIIS) vykdymas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

TVPS

I–IV ketv

SPVG

I–IV ketv

BRS

I–IV ketv

NTKGS
TVPSVĮ
Distancinių
tyrimų ir
geoinformatik
os centras
„GIS-Centras“
3 ESPS

I–IV ketv.

24. Lietuvos kaimo plėtros 2014–
Suorganizuoti programos valdymo komiteto posėdžius, 12 vnt.
2020 metų programos valdymo
komiteto posėdžių rengimas
25. Lietuvos kaimo plėtros 2014– Koordinuoti ir parengti Programos įgyvendinimo metines ataskaitas, 1 3 ESPS
2020 m. programos įgyvendinimo vnt.
metinės ataskaitos, teikiamos Europos
Parengti ketvirtines ataskaitas, 4 vnt.
Komisijai, ir ketvirtinių ataskaitų,
teikiamų LR Vyriausybės kanceliarijai,
koordinavimas ir rengimas
26. Teisės aktų, susijusių su lėšomis,
Parengti ir patvirtinti žemės ūkio ministro įsakymus, susijusius su 3 ESPS

I–IV ketv.

I–II ketv.
I–IV ketv.

I–IV ketv.

34
Priemonės
kodas

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas
skirtomis įsipareigojimams pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemones, veiklos
sritis ir veiklas, parengimas
27. Teisės aktų, susijusių su paraiškų
priėmimo pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos priemones,
veiklos sritis ir veiklas grafiku,
parengimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

lėšomis, skirtomis įsipareigojimams pagal Programos priemones,
veiklos sritis ir veiklas, 4 vnt.

Parengti ir patvirtinti žemės ūkio ministro įsakymus, susijusius su 3 ESPS
paraiškų priėmimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemones, veiklos sritis ir veiklas grafiku, 1 vnt.
Keisti žemės ūkio ministro įsakymus, susijusius su paraiškų priėmimo
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones,
veiklos sritis ir veiklas grafiku atsižvelgiant į PVK posėdžių metu
priimtus sprendimus, pagal poreikį.
28.
Su stebėsenos veikla susijusių
Suorganizuoti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 3 ESPS
posėdžių organizavimas
įgyvendinimo stebėsenos komiteto posėdžiai, 3 vnt.
29.
Lietuvos kaimo plėtros 2014–
Inicijuoti ir (arba) koordinuoti tyrimai / vertinimai, 7 vnt.
3 ESPS
2020 metų programos (ar jos dalių) ir
2021–2027 m. laikotarpio programinių
dokumentų
vertinimo
paslaugų
organizavimas ir koordinavimas
30.
Lietuvos kaimo plėtros 2014Europos Komisijai oficialiai išsiųsti programos pakeitimai, 2 vnt.
3 ESPS
2020 m. programos pakeitimų
koordinavimas bei pakeitimų, susijusių
su programos finansavimo ir rodiklių
planų pakeitimais organizavimas ir
(arba) koordinavimas
31.
Atstovavimas Lietuvai ginčuose
Koordinuotas pozicijų pateikimas ES institucijoms, 2 vnt.
3 ESPS
su Europos Komisija dėl trūkumų
įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros
programas.
32.
Atstovavimas ES komitetuose,
Atstovauta EK, EK kaimo plėtros tinklo, Tarybos organizuojamuose 3 ESPS
darbo grupėse ir kituose renginiuose posėdžiuose ir kitose veiklose, 8 vnt.
Lietuvos žemės ūkio kaimo plėtros
strateginių dokumentų įgyvendinimo,
stebėsenos ir vertinimo klausimais
33.
Žemės ūkio srities 2020-2022
Parengti žemės ūkio srities 2020–2022 m. valstybės biudžeto projektą, FS
m. valstybės biudžeto projekto ir 1 vnt.
Valstybės investicijų 2020–2022 m.
Sudaryti programų sąmatų projektus ir apskaičiavimo formas.

I ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.
I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

35
Priemonės
kodas

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas
programos projekto rengimas
34. Einamųjų
biudžetinių
metų
asignavimų paskirstymas, programų
sąmatų ir apskaičiavimo formų
sudarymas bei keitimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Parengti žemės ūkio srities valstybės investicijų 2020–2022 m.
programos projektą, 1 vnt.
Parengti žemės ūkio ministro įsakymą dėl programų sąmatų pagal FS
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
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, FS
pagal poreikį.
Prireikus patikslinti/parengti kitus teisės aktų projektus, susijusius su
skyrių kompetencijai priskirtų programų priemonių įgyvendinimu

35.
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
36. Patvirtintų žemės ūkio srities
Parengti ir pateikti Finansų ministerijai informaciją apie valstybės FS
valstybės
kapitalo
investicijų kapitalo investicijų keitimus (pagal poreikį).
paskirstymas
ir
jo
keitimas,
Parengti ataskaitas apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą.
apibendrintų ataskaitų apie valstybės
kapitalo
investicijų
panaudojimą
rengimas
ir
teikimas
Finansų
ministerijai ir Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie Susisiekimo
ministerijos
37.
Administruoti
valstybės
Vykdyti finansų kontrolę programų priemonių bendrosios ir BAS
biudžeto, valstybės pinigų fondų lėšas, specialiosios veiklų srityse, kurios apima piniginių lėšų srautų, atsargų
skirtas programoms įgyvendinti.
ir turto apskaitos sritį, finansinių ilgalaikių ir trumpalaikių
įsipareigojimų, išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos,
apskaitos registrų sudarymo, pajamų ir sąnaudų, su darbo santykiais
susijusių išmokų apskaitos, inventorizacijos veiklos, finansinės ir
investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos veiklas.
Duomenų Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui pateikimas,
suvestų į FVAIS duomenų kontrolė.

Įvykdymo
terminas

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

36
Priemonės
kodas

03.01.02

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

38. Ministerijai skiriamų valstybės
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui dėl lėšų
biudžeto asignavimų pagal priemonę užsakymo į ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą ir lėšų pervedimo jų
apskaitos užtikrinimas
gavėjams pagal ministerijos vadovybės patvirtintas išlaidų sąmatas,
aktus ir sutartis, sąskaitas-faktūras laiku ir teisingai.
39. Ministerijos
ir
ministerijai
Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro parengto biudžeto vykdymo
pavaldžių
biudžetinių
įstaigų ataskaitų derinimas ir duomenų analizė.
mėnesinių, ketvirtinių ir suvestinio
Biudžeto vykdymo ataskaitų vizavimas. Suvestinio biudžeto vykdymo
metinio biudžeto vykdymo ataskaitų ataskaitų rinkinio perdavimas
rinkinių
pateikimas
Finansų
ministerijos nustatyta tvarka
40. Ministerijos
ir
ministerijai
Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro parengto finansinių ataskaitų
pavaldžių
įstaigų
tarpinių
ir rinkinio duomenų analizė. Finansinių ataskaitų rinkinio vizavimas.
konsoliduotų finansinių ataskaitų
Finansinių ataskaitų rinkinio perdavimas.
rinkinių
pateikimas
Finansų
ministerijai
viešojo
sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartuose nustatytu laiku
41. Finansinių ataskaitų rinkinių ir
Kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašo rengimas ir
eliminavimo informacijos pateikimas tvirtinimas. Rašto apie ministerijos viešojo sektoriaus subjektus
Viešojo sektoriaus apskaitos ir rengimas, derinimas, pasirašymas ir išsiuntimas. Paketo kontrolių sąrašo
ataskaitų konsolidavimo informacinėje vizavimas, pasirašymas.
sistemoje (VSAKIS)
42. Teisės aktų nustatyta tvarka bei
Registruoti ministerijos struktūrinių padalinių sudaromas sutartis ir
terminais teikia ataskaitas
kitus dokumentus, reikalingus piniginėms operacijoms vykdyti,
kontroliuoti ir užtikrinti jų įforminimo kokybę.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų fukcijų centrui dėl sutarčių
apskaitos FVAIS sistemoje. Saugoti ministerijos sutarčių originalus.
43. Ministerijos sudaromų sutarčių,
Registruoti ministerijos struktūrinių padalinių sudaromas sutartis ir
registravimas, saugojimas bei įvedimas kitus dokumentus, reikalingus piniginėms operacijoms vykdyti,
į apskaitos sistemą
kontroliuoti ir užtikrinti jų įforminimo kokybę.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų fukcijų centrui dėl sutarčių
apskaitos FVAIS sistemoje. Saugoti ministerijos sutarčių originalus.
44. Žemės ūkio bei maisto pramonės Parengti analitines informacines pažymas, 30 vnt. Parengti ir paskelbti
ekonominės veiklos analizavimas
ŽŪM interneto puslapyje žemės ir maisto ūkio apžvalgas, 4 vnt.
Diplomatinių atstovų veiklos užtikrinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

BAS

I–IV ketv.

BAS

I–IV ketv.

BAS

I–IV ketv.

BAS

I-IV ketv.

BAS

I–IV ketv.

BAS

I–IV ketv.

PPVAS

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

1. Atstovavimas Lietuvos interesams Rinkti ir teikti informaciją suinteresuotoms ES ir Lietuvos institucijoms
Europos Sąjungos institucijose
Bendrosios žemės ūkio, veterinarijos, fitosanitarijos, maisto saugos ir
žuvininkystės politikos klausimais (raštai, pranešimai el. paštu), 1700
vnt.
Organizuoti dvišalius susitikimus su ES šalių narių atstovais ir ES
institucijų pareigūnais, 70 susitikimai.
Užmegzti naujus ryšius su ES institucijų, visuomeninių organizacijų
bei verslo atstovais, 40 kontaktai.
Pristatyti Lietuvos poziciją ES Tarybos darbo organų posėdžiuose,
180 posėdžių.
Dalyvauti Europos Parlamento atitinkamų komitetų posėdžiuose ir
klausymuose, 15 posėdžių.
Prireikus dalyvauti ir atstovauti Lietuvos poziciją Europos Komisijos
komitetuose ir techniniuose susitikimuose, 35 posėdžių.
Organizuoti Ministro vadovaujamos delegacijos vizitus ir juos
koordinuoti, 9 vnt.
Dalyvauti seminaruose, konferencijose, kituose informacijos
perteikimo renginiuose, 40 renginių.
2. Atstovavimas Lietuvos interesams 1. Organizuoti oficialius ir verslo delegacijų vizitus, 3 vizitai.
Vokietijos Federalinėje Respublikoje
2. Ataskaitų apie posėdžius, nuveiktus darbus ir Vokietijos žemės ūkio
aktualijas rengimas – 25 vnt.
3. Dalyvavimas renginiuose, posėdžiuose, pasitarimuose – 20 vnt.
4. Lietuvos žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto pramonės pristatymas
įvairių renginių arba susitikimų metu – 10 kartų.
5. Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimo žemės ūkio, kaimo plėtros ir
maisto pramonės srityje skatinimas-susirašinėjimas su Vokietijos ir
Lietuvos institucijomis, ūkio subjektais raštu, el. paštu, susitikimų
organizavimas – 70 vnt.
3. Atstovavimas Lietuvos interesams 1. Paspartinti importo procedūras (iš esmės: „Kenkėjų rizikos
Jungtinėse Amerikos Valstijose (toliau analizių“ ataskaitų parengimą ir patvirtinimą bei auditorių pakvietimą į
– JAV)
Lietuvą), pasiekti (stengtis pasiekti), kad auditas įvyktų šiemet t. y.
2019. Tai padės atverti grūdų ir jų produktų eksporto rinką į Jungtines
Amerikos ir Jungtines Meksikos valstijas.
2. Per 2018 m. JAV institucijoms keičiant JAV Maisto saugos
kontrolės teisinę bazę Lietuvai pateikti papildomi klausimynai (šalies
SRT) dėl Lietuviškų mėsos ir kiaušinių produktų eksporto į JAV

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ŽŪM
deleguotieji
specialieji
atašė Lietuvos
nuolatinėje
atstovybėje ES

I–IV ketv.

Žemės ūkio
I-IV ketv.
atašė Vokietijos
Federacinėje
Respublikoje

Žemės ūkio
atašė LR
diplomatinėje
atstovybėje
JAV

I–IV ketv.

38
Priemonės
kodas

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

reikalavimų vykdymo. 2019 m. bendradarbiauti su JAV žemės ūkio
departamentu bei jam pavaldžiomis institucijoms atnaujinti reikalingą
informaciją (teisinę dokumentaciją), siekiant užtikrinant sklandų
lietuviškų produktų eksportą į JAV.
3. Aktyviai bendradarbiauti su JAV Žemės ūkio departamentu bei jam
pavaldžiomis institucijoms (ypatingai su Maisto saugos ir kontrolės
tarnyba, FSIS) siekiant Lietuviškų kiaušinių produktų eksporto leidimų
procedūrų spartinimo. Užtikrinti kad Lietuvos ekvivalentiškumo
pripažinimo byla būtų perkelta iš 4 stadijos į 5 (Iš viso 6).
4. Atsižvelgiant į Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės verslo
įmonių poreikį suorganizuoti 3 verslo misijas su JAV atitinkamai tokius
pačius verslus turinčiais partneriais. Rezultatas – bent viena LT įmonė
per 12 mėn. pasirašytų bendradarbiavimo ketinimų protokolą.
5. Suorganizuoti ministro vizitą bei susitikimus su JAV aukšto rango
pareigūnais. Vizitas gali būti lydimas verslo misijos.
6. Parengti kasmetinį svarbiausių, su žemės ūkiu ir maisto pramone
susijusių, JAV vykstančių tarptautinių parodų sąrašą, dalyvauti
parodose, 2 vnt.
7. Kartu su Lietuvos žemės ūkio produktų šakinėmis asociacijomis,
perdirbamosios maisto ir gėrimų pramonės asociacijomis ir privačiomis
įmonėmis organizuoti lietuviškų produktų pristatymus JAV
vykstančiose parodose, mugėse atskiruose šventėse.
4. Atstovavimas Lietuvos interesams Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės pristatymas 5 Kinijos
Kinijos Liaudies Respublikoje
provincijų sostinėse (reikšmė 5)
Lietuviško ekologiško maisto pristatymas parodoje Kinijoje (reikšmė
1)

Atsakingi
vykdytojai

Žemės ūkio
atašė LR
ambasadoje
Kinijos
Liaudies
Respublikoje
5. Atstovavimas Lietuvos interesams
Organizuoti oficialių valstybės pareigūnų ir / arba verslo delegacijų Žemės ūkio
Italijos Respublikoje ir Jungtinių Tautų vizitus į Italiją, 2 vizitai.
atašė Italijos
Maisto ir žemės ūkio organizacijoje
Dalyvauti susitikimuose su FAO šalių narių atstovais ir FAO Respublikoje
(FAO)
pareigūnais, 30 susitikimų.
Dalyvauti ir, prireikus, pristatyti Lietuvos poziciją FAO valdymo
organų posėdžių sesijose, 4 sesijos.
Dalyvauti ir, prireikus, pristatyti Lietuvos poziciją FAO Europos
regiono grupės posėdžiuose, 9 posėdžiai.

Įvykdymo
terminas

IV ketv.

I–IV ketv.

39
Priemonės
kodas

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Dalyvauti ir, prireikus, pristatyti Lietuvos poziciją FAO ES
koordinavimo darbo grupės posėdžiuose Romoje ir Briuselyje, 10
posėdžių.
Dalyvauti seminaruose, konferencijose, kituose informacijos
perteikimo renginiuose, 20 renginių.
Užmegzti naujus ryšius su FAO vadovybe ir įvairių departamentų
ekspertais, Europos Regioninio biuro darbuotojais, Italijos ir Maltos
žemės ūkio ministerijų tarnautojais, visuomeninių organizacijų bei
verslo atstovais, 20 kontaktų.
Teikti ataskaitas apie nuveiktus darbus, FAO vykstančius posėdžius ir
kitus renginius ŽŪM vadovybei, 40 vnt.
6. Atstovavimas Lietuvos interesams
Organizuoti oficialių valstybės pareigūnų ir verslo delegacijų vizitus
Japonijoje
į Japoniją, Malaiziją, Filipinus, Singapūrą, Indoneziją, Australiją, N.
Zelandiją, 3 vizitai.
Dalyvauti ir pristatyti Lietuvos poziciją Žemės ūkio patarėjų
posėdžiuose, ES atstovybėje Japonijoje, 12 posėdžių.
Dalyvauti seminaruose, konferencijose, kituose renginiuose, 20
renginių.
Užmegzti naujus ryšius su Japonijos valstybės institucijomis ir įvairių
sričių ekspertais, ES atstovybės Japonijoje tarnautojais, Malaizijos,
Filipinų, Singapūro, Indonezijos, Australijos, N. Zelandijos ambasadų
Japonijoje ir ministerijų atstovais, visuomeninių organizacijų, verslo bei
asociacijų atstovais, 40 kontaktų.
Padėti Lietuvos žemės ūkio produkciją gaminančioms įmonėms,
siekiančioms eksportuoti savo produkciją į Japoniją, Malaiziją,
Filipinus, Singapūrą, Indoneziją, Australiją, N. Zelandiją užmegzti
kontaktus su verslo partneriais.
Parengti ir į Lietuvą persiųsti informacinius pranešimus apie
Japonijos, Malaizijos, Filipinų, Singapūro, Indonezijos, Australijos, N.
Zelandijos žemės ūkio ir maisto pramonės aktualijas, 10 vnt.
Pristatyti Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės, žuvininkystės ir
miškininkystės sektorių bei jo politikos formavimo prioritetus įvairių
renginių arba susitikimų metu, 5 vnt.
Organizuoti Lietuvos įmonių pagamintų maisto produktų ir gėrimų
prezentacijas, 3 vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Žemės ūkio
atašė LR
diplomatinėje
atstovybėje
Japonijoje

Įvykdymo
terminas

I–IV ketv.
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kodas

03.01.03

03.01.06

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Teikti ataskaitas apie nuveiktus darbus, Japonijoje vykstančius
posėdžius ir kitus renginius ŽŪM vadovybei, 12 vnt.
7. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo BAS
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal ministerijos vadovybės patvirtintas išlaidų
sąmatas, aktus ir sutartis, sąskaitas faktūras laiku ir teisingai.
Priimti buhalterinės apskaitos dokumentus, sutikrinti ir pateikti
duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius
Žemės ūkio ministerijos projektų vykdymas
1. Tarptautinio bendradarbiavimo
Vykdyti projektus, 3 vnt.
ŽŪM
veiklos užtikrinimas
struktūriniai
padaliniai
2. Bendradarbiavimo įgyvendinant ES
Dalyvauti susitikimuose ir renginiuose Baltijos jūros regione, renginių ES reikalų
Baltijos jūros regiono strategiją skaičius 12 vnt.
skyrius,
užtikrinimas
Kiti ŽŪM
padaliniai
3. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta FS
tarptautinio
bendradarbiavimo pakankamai lėšų planuojamiems vykdyti pirkimams ir planuojamoms
projektams teisėtumo ir pakankamumo pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
kontrolė
4. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo BAS
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal ministerijos vadovybės patvirtintas išlaidų
sąmatas, aktus ir sutartis, sąskaitas faktūras laiku ir teisingai.
Priimti buhalterinės apskaitos dokumentus, sutikrinti ir pateikti
duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius
Dalyvavimas ES Tarybos ir Europos Komisijos veikloje bei išorės žuvininkystės politikos susitikimuose
1. Lietuvos pozicijos parengimo ir Parengtų ir pristatytų pozicijų ES Tarybos, Europos Komisijos bei išorės ESRS
pristatymo ES Tarybos, Europos žuvininkystės politikos susitikimuose ir ES valstybių narių diplomatinių
Komisijos bei išorės žuvininkystės atstovybių Lietuvoje atstovams skaičius, 200 vnt.
politikos susitikimuose ir ES valstybių
narių diplomatinių atstovybių Lietuvoje
atstovams koordinavimas
2. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo BAS

Įvykdymo
terminas

I-IV ketv

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

03.02.02

03.02.03

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal ministerijos vadovybės patvirtintas išlaidų
sąmatas, aktus ir sutartis, sąskaitas faktūras laiku ir teisingai.
Priimti buhalterinės apskaitos dokumentus, sutikrinti ir pateikti
duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius.
Žemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų veiklos užtikrinimas
1. Atsiskaitymo už žemės ūkio įmonių Peržiūrėti Žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių suvestinės
gamybinių-finansinių rodiklių rinkimo, projektą, 1 vnt.
tvarkymo ir suvestinės parengimo
darbų atlikimo koordinavimas
2. Teisinės bazės parengimas, sutarčių Parengti sutartį su VĮ ŽŪIKVC dėl priemonės „Žemės ūkio
dėl
priemonės
įgyvendinimo informacinių ir kontrolės sistemų veiklos užtikrinimas“ įgyvendinimo,
sudarymas ir vykdymo kontrolė
kontroliuoti sutarties vykdymą ir lėšų panaudojimą, kas pusmetį.
Informacinių sistemų, duomenų bazių, registrų skaičius, 16 vnt.
3. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
4. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas.
priemonę padengti pagal sutartis, laiku ir teisingai.
Sukontroliuoti ir gauti iš asmens, atsakingo už priemonės
įgyvendinimą, atliktų darbų perėmimo aktus bei Biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaitas ir jas patikrinti.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius.
Ūkių apskaitos duomenų tinklo veiklos užtikrinimas
1. Sklandžios visų Ūkių apskaitos Parengti finansavimo sutartis su VšĮ Lietuvos žemės ūkio
duomenų tinklo dalyvių veiklos konsultavimo tarnyba ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu, 2 vnt.
užtikrinimas
Suorganizuoti Ūkių apskaitos duomenų tinklo nacionalinės tarybos
posėdį, 1 vnt.
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
3. Priemonės įgyvendinimo kontrolė
Vykdyti einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę patikrinant ar lėšos
panaudotos pagal paskirtį, patikrinant ir vizuojant lėšų panaudojimo
ataskaitas, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas, patikrinant ar
nebuvo įsipareigojimų pažeidimų.

Atsakingi
vykdytojai

PPVAS

Įvykdymo
terminas

III ketv.

TVPS

I–IV ketv.

FS

I–IV ketv.

BAS

I–IV ketv.

FS

I–IV ketv.

FS

I–IV ketv.

FS

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

03.02.06

03.02.07

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

4. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo BAS
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal sutartis, laiku ir teisingai.
Sukontroliuoti ir gauti iš asmens, atsakingo už priemonės
įgyvendinimą, atliktų darbų perėmimo aktus bei Biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaitas ir jas patikrinti.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius.
Valstybės reikmėms atliekami pieno tyrimai
Pieno tyrimų, atliekamų valstybės reikmėms, skaičius, 1068 tūkst.
MPKS
1. Sutarties parengimas, sutarties
vnt.
vykdymo kontrolė, lėšų planavimas
Atlikti dokumentų analizes, 12 vnt.
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta FS
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.

I–IV ketv.

3. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo BAS
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal sutartis, laiku ir teisingai.
Sukontroliuoti ir gauti iš asmens, atsakingo už priemonės
įgyvendinimą, atliktų darbų perėmimo aktus bei Biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaitas ir jas patikrinti
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius.
Žemės ir miškų ūkio technikos, žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir medienos apdorojimo įrangos bandymai, patikros ir sertifikavimas
1. Duomenų dėl tiekiamų rinkai žemės
Parengti reikalavimai ir atliktos viešųjų pirkimų procedūros, 1 vnt.
ŽTMS
ir miško ūkio transporto priemonių tipų,
serijos pabaigos suteikimo pateikimo ir
konsultavimo paslaugų pirkimas
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta FS
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.

I–IV ketv.

3. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo BAS
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal sutartis, laiku ir teisingai.
Sukontroliuoti ir gauti iš asmens, atsakingo už priemonės
įgyvendinimą, atliktų darbų perėmimo aktus bei Biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaitas ir jas patikrinti

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–II ketv.

I–IV ketv.
I-– ketv.
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Priemonės
kodas

03.02.08

03.02.10

03.02.11

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius
Žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių formaliojo ir neformaliojo tęstinio mokymo organizavimas
Pasirašyta sutartis su VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, 1
1. Sudaryti sutartį su VšĮ Kaimo verslo
ir rinkų plėtros agentūra dėl veiklų, vnt.
susijusių su žemės ūkio ir kaimo plėtros Pasirašytų perdavimo priėmimo aktų dėl sutartinių įsipareigojimų
dalyvių kvalifikacijos tobulinimo įvykdymo skaičius, 4 vnt.
organizavimu
ir
vykdymu,
konsultavimo įstaigų ir konsultantų
akreditavimu ir tautinio paveldo
produktų,
tradicinių
amatų
populiarinimu bei dalyvavimu tautinio
paveldo produktų, tradicinių amatų
mokymo programų, tradicinių mugių
sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų
atestavimo procesuose, finansavimo ir
koordinuoti jos vykdymą.
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
Žemdirbių savivaldos stiprinimas
1. Sutarties su Žemės ūkio rūmais
Parengti sutartį, 1 vnt.
parengimas,
sutarties
vykdymo
Parengti ir pasirašyti perdavimo–priėmimo aktus dėl sutartinių
kontrolė, lėšų planavimas
įsipareigojimų įvykdymo pasibaigus kiekvienam ketvirčiui, 4 vnt.,
atlikti finansinių dokumentų ir priemonės vertinimo kriterijų analizę.
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
3. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas.
priemonę padengti pagal sutartis, laiku ir teisingai.
Sukontroliuoti ir gauti iš asmens, atsakingo už priemonės
įgyvendinimą, atliktų darbų perėmimo aktus bei Biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaitas ir jas patikrinti
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius
Nenumatytos įmokos į Europos Sąjungos biudžetą
Europos Sąjungos lėšomis
Parengti kanclerio potvarkius dėl Europos Bendrijos lėšomis atsisakytų

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

MIS

I–IV ketv.

FS

I–IV ketv.

Ministerijos
vyresnioji
patarėja G.V.

I–IV ketv.

FS

I–IV ketv.

BAS

I–IV ketv.

FS

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

03.02.12

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

atsisakytų finansuoti sumų
finansuoti išlaidų apmokėjimo, pagal poreikį.
įmokėjimo į Europos Sąjungos
biudžetą užtikrinimas
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms vykdyti
1. Teisės aktų, reglamentuojančių
Parengti teisės aktų, reglamentuojančių valstybinių (valstybės
valstybinių
(valstybės
perduotų perduotų savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų atlikimą, projektus,
savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų suderinti su suinteresuotomis institucijomis, esant poreikiui.
atlikimą, rengimas, derinimas ir
skelbimas
2. Valstybinių (valstybės perduotų
Organizuoti posėdžius, pagal poreikį (iškilus tam tikram
savivaldybėms)
žemės
ūkio probleminiam klausimui, susijusiam su savivaldybių vykdomų
koordinavimo ir probleminių klausimų valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų
nagrinėjimo posėdžių organizavimas
atlikimu).
3. Savivaldybių atsiskaitymo už
valstybinių
(valstybės
perduotų
savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų
atlikimą koordinavimas
4. Savivaldybių prašymų, pastabų ir
pasiūlymų dėl valstybinių (valstybės
perduotų savivaldybėms) žemės ūkio
funkcijų atlikimo nagrinėjimas
5. Priemonei vykdyti skirtų lėšų
pervedimo ir atsiskaitymo apskaitos
užtikrinimas

03.02.13

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Surinkti savivaldybių ataskaitas už valstybinių (valstybės perduotų
savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų atlikimą, 60 savivaldybių.
Konsultuoti savivaldybes atsiskaitymo už valstybinių žemės ūkio
funkcijų atlikimą klausimais, pagal poreikį.
Nagrinėti savivaldybių pateiktus prašymus, pastabas ir pasiūlymus,
juos teisiškai įvertinti, parengti atsakymus, pagal poreikį.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Ministerijos
vyresnioji
patarėja G.V.

I–IV ketv.

Ministerijos
vyresnioji
patarėja G.V.

I–IV ketv.

Ministerijos
vyresnioji
patarėja G.V.

I–IV ketv.

Ministerijos
vyresnioji
patarėja G.V.

I–IV ketv.

Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui apie lėšas, BAS
I–IV ketv.
skirtas savivaldybėms, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018
m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 3D-962 „Dėl 2018 m. skiriamų
specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms
valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“.
Kontroliuoti, ar lėšos pervestos nustatytu laiku.
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 finansų ministerijai 6 ŽTMS
1–IV
dotacijų,
skirtų
savivaldybių mėn. ir metinę suvestinę apie programos sąmatos vykdymą už
ketv.
biudžetams, valstybinės žemės ir kito savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto
valstybinio turto valdymo, naudojimo ir valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei
disponavimo juo patikėjimo teise (perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti.
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Priemonės
kodas

03.02.14

03.02.15

03.03.01

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

funkcijai
atlikti,
panaudojimo
teisingumo, teisėtumo ir tikslingumo
vertinimas ir patvirtinimas
2. Priemonei vykdyti skirtų lėšų
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui apie lėšas, BAS
pervedimo ir atsiskaitymo apskaitos skirtas savivaldybėms, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018
užtikrinimas
m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 3D-962 „Dėl 2018 m. skiriamų
specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms
valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“.
Kontroliuoti, ar lėšos pervestos nustatytu laiku.
Superkamo pieno ir šio pieno mėginių tapatumo kontrolė
1.
Priemonės
įgyvendinimo
Parengti sutartį su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, 1 vnt.
MPKS
koordinavimas
Atlikti dokumentų analizes, 8 vnt.
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta FS
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
3. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo BAS
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal sutartis, sąskaitas-faktūras laiku ir teisingai.
Sukontroliuoti ir gauti iš asmens, atsakingo už priemonės
įgyvendinimą, atliktų darbų perėmimo aktus bei Biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaitas ir jas patikrinti.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius.
Savivaldybėms priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų (savivaldybių erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas) organizavimas ir vykdymas
Valstybės biudžeto specialiųjų dotacijų, Suderinti ir laiku pateikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai NTKGS
skirtų
savivaldybėms
priskirtų metinę suvestinę apie programos sąmatos vykdymą už savivaldybėms
geodezijos ir kartografijos darbų priskirtos savivaldybėms priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų
(savivaldybių
erdvinių
duomenų (savivaldybių erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas) organizavimo ir
rinkinių tvarkymas) organizavimo ir vykdymo funkcijai atlikti
vykdymo funkcijai atlikti, panaudojimo
teisingumo, teisėtumo ir tikslingumo
vertinimas ir patvirtinimas
Valstybės rezervo saugojimas ir atnaujinimas
1. Teisės aktų, reglamentuojančių
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, SPVG
valstybės rezervo atsargų pardavimo organizuoti valstybės rezervo atsargų viešąjį pardavimą, rengti
procedūras, taikymas
skelbimus ir sutartis.

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* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, valstybės rezervo
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
materialinius išteklius saugančių įmonių teikiamus dokumentus dėl
išlaidų apmokėjimo, parengti ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui
prašymus dėl išlaidų apmokėjimo.
3. Naujos valstybės maisto produktų
Parengti valstybės maisto produktų rezervo formavimo koncepcija,1
rezervo
formavimo
koncepcijos vnt.
formavimas
4. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, valstybės rezervo
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
materialinius išteklius saugančių įmonių teikiamus dokumentus dėl
išlaidų apmokėjimo, parengti prašymus dėl išlaidų apmokėjimo.
5. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas.
priemonę padengti pagal sutartis, sąskaitas faktūras laiku ir teisingai.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius.

Atsakingi
vykdytojai
FS

SPVG

Įvykdymo
terminas
I–IV ketv.

IV ketv.

FS

I–IV ketv.

BAS

I–IV ketv.

ŽS

I–IV ketv.

ŽS

I–IV ketv.

ŽS

I–IV ketv.

BAS

I–IV ketv.

Programa „Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas“
01.01.15

Techninė parama 2014–2020 m. (veiksmų programos įgyvendinimas ir administravimas)
1.
Su
Veiksmų
programos
Organizuoti posėdžius:
administravimo
veikla
susijusių
Lietuvos žuvininkystės 2014–2020 metų veiksmų programos
posėdžių organizavimas
stebėsenos komiteto, Lietuvos žuvininkystės 2014–2020 metų veiksmų
programos valdymo komiteto, Projektų atrankos komiteto, Vietos
plėtros strategijų projektų atrankos komiteto, viso 15 vnt.
2. Studijų, tyrimų, konsultacijų
Organizuoti studijų ir/ar tyrimų ir/ar konsultacijų pirkimus, atrankos
organizavimas
procedūros, sutarčių pasirašymą bei projektų įgyvendinimą, 1 vnt.
3.
Žemės
ūkio
ministerijos
Parengti ir NMA pateikti vertinti mokėjimo prašymus, 2 vnt.
įgyvendinamo
paramos
projekto
Parengti metinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, 1 vnt.
koordinavimas
Parengti paramos paraiškos keitimą, 1 vnt.
4.
Administruoti
Lietuvos
Administruoti pavedimų lėšų apskaitą, kontroliuoti pirkimo
žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 dokumentuose nurodytas išlaidų sumas, kad neviršytų gauto avanso
metų veiksmų programos priemonės projektų vykdymui.
„Techninė parama“ veiklos srities
Atlikti finansų kontrolę, užtikrinant tinkamą ES paramos projektų
„Veiksmų programos įgyvendinimas ir administravimą.
administravimas“ lėšas.
Saugoti buhalterinius dokumentus, susijusius su ES paramos projektų
lėšų išmokomis.
Priimti buhalterinės apskaitos dokumentus, sutikrinti ir pateikti
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Priemonės
kodas

01.01.16

01.01.17

01.01.18

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius.
Techninė parama 2014–2020 m. (veiksmų programos informavimas ir viešinimas)
1. Informavimas
ir viešinimas
Informacinių pranešimų ir straipsnių publikavimas respublikinėje,
spaudoje, televizijoje, radijuje ir regioninėje ir specializuotoje spaudoje, informacijos sklaida interneto
interneto svetainėse
naujienų portaluose bei socialiniuose tinkluose.
2.
Studijų,
tyrimų,
seminarų,
Organizuoti seminarus (susitikimus, apvaliuosius stalus), 5 vnt.
konferencijų, mokymų, konsultacijų
Atlikti komunikacijos būklės analizę ir vertinimą per viešosios
organizavimas
nuomonės tyrimus, 1 apklausa.
3. Su viešinimu ir informavimu
Įsigyti suvenyrus, dalomąją medžiagą, ~2000 vnt.
susijusios
dalomosios
medžiagos
įsigijimas
4.
Žemės
ūkio
ministerijos
Parengti ir NMA pateikti vertinti mokėjimo prašymus, 2 vnt.
įgyvendinamo
paramos
projekto
Parengti metinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, 1 vnt.
koordinavimas
Parengti paramos paraiškos keitimą, 1 vnt.
5.
Administruoti
Lietuvos
Administruoti pavedimų lėšų apskaitą, kontroliuoti pirkimo
žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 dokumentuose nurodytas išlaidų sumas, kad neviršytų gauto avanso
metų veiksmų programos priemonės projektų vykdymui.
„Techninė parama“ veiklos srities
Atlikti finansų kontrolę, užtikrinant tinkamą ES paramos projektų
„Veiksmų programos informavimas ir administravimą.
viešinimas“ lėšas
Saugoti buhalterinius dokumentus, susijusius su ES paramos projektų
lėšų išmokomis.
Priimti buhalterinės apskaitos dokumentus, sutikrinti ir pateikti
duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius.
Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas
Žuvininkystės kontrolės programos
Žuvininkystės kontrolės programos įgyvendinimo koordinavimas ir
įgyvendinimo koordinavimas
stebėsena.
Duomenų rinkimas
1. Teisinės bazės keitimas
Parengti žemės ūkio ministro įsakymą dėl Duomenų rinkimo
programos tvarkos aprašo pakeitimo, 1 vnt.
2. Susitikimas su žuvininkystės
Suorganizuoti nacionalinį koordinacinį susirinkimą, 2 vnt.
duomenų
rinkimo
programos
vykdytojais

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

RVS,
ŽS

I–IV ketv.

RVS,
ŽS

I–IV ketv.

ŽS

I–IV ketv.

ŽS

I-IV ketv.

BAS

I–IV ketv.

ŽS

I–IV ketv.

ŽS

II–IV
ketv.
II-–V
ketv.

ŽS
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Priemonės
kodas

01.01.19

01.01.20

01.01.22

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

3. Komisijos ir valstybių narių paskirtų
Prisidėti organizuojant Baltijos jūros žuvininkystės tyrimo darbo ŽS
I ketv.
ekspertų,
įskaitant
nacionalinius grupės posėdį „WGBIFS“, 1 vnt.
korespondentus, susitikimas
4. Žuvininkystės duomenų rinkimo Teikti duomenis pagal šaukimus, 2–4 vnt. (pagal poreikį).
ŽS
I–IV ketv.
programos
įgyvendinimo Teikti metinę ataskaitą Europos Komisijai, 1 vnt.
koordinavimas
Teikti darbo plano Europos Komisijai patikslinimą, 1 vnt. (pagal
poreikį).
5.
Administruoti
Lietuvos
Administruoti pavedimų lėšų apskaitą, kontroliuoti pirkimo BAS
I–IV ketv.
žuvininkystės
2014–2020
metų dokumentuose nurodytas išlaidų sumas, kad neviršytų gauto avanso
duomenų
rinkimo
programos projektų vykdymui.
koordinavimo lėšas
Priimti buhalterinės apskaitos dokumentus, sutikrinti ir pateikti
duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas, įskaitant nepageidaujamos priegaudos vengimą ir mažinimą
1. Priemonės ,,Žvejybos poveikio jūrų
Parengti paramos priemonės įgyvendinimo taisyklių pakeitimą, 1 vnt. ŽS
I–IV ketv.
aplinkai mažinimas ir žvejybos
Dalyvauti susitikimuose su socialiniais partneriais ir kitų institucijų
pritaikymas
gyvūnų
apsaugai“ atstovais dėl priemonės įgyvendinimo, 1 vnt.
koordinavimas
Analizuoti paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, dalyvauti paramos
paraiškų svarstyme projektų atrankos komitete, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus, pagal poreikį.
2. Priemonės ,,Parama kuriamoms ir
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus, pagal poreikį.
įgyvendinamoms
apsaugos
ŽS
I–IV ketv.
priemonėms“ koordinavimas
Vandens biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas
Priemonės „Jūrų biologinės įvairovės
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus, pagal poreikį.
ŽS
I–IV ketv.
išsaugojimas
ir
atkūrimas“
koordinavimas
Žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas
1. Priemonės ,,Pridėtinė vertė, produktų
Parengti paramos priemonės įgyvendinimo taisyklių pakeitimus, 2 ŽS
I–IV ketv.
kokybė ir nepageidaujamos priegaudos vnt.
naudojimas“ koordinavimas
Dalyvauti susitikimuose su socialiniais partneriais ir kitų institucijų
atstovais dėl priemonės įgyvendinimo, 1 vnt.
Analizuoti paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, dalyvauti paramos
paraiškų svarstyme projektų atrankos komitete, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus, pagal poreikį.
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Priemonės
kodas

01.01.23.

01.01.24

01.01.25

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2. Priemonės ,,Jūrų biologinės
ŽS
I–IV ketv.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus, pagal poreikį.
įvairovės apsauga ir atkūrimas –
kompensavimo sistemos už jūrų
žinduolių ir paukščių daromą žalą
sužvejojamiems
laimikiams“
koordinavimas
3. Priemonės ,,Žvejybos uostai,
Analizuoti paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, dalyvauti paramos ŽS
I–IV ketv.
iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir paraiškų svarstyme projektų atrankos komitete, pagal poreikį.
priedangos. Investicijos į žvejybos
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus, pagal poreikį.
uostų
ir
aukcionų
patalpų
infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir
priedangų gerinimą“ koordinavimas
Paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui
1. Priemonės ,,Mokslininkų ir žvejų
Analizuoti paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, dalyvauti paramos ŽS
I–IV ketv.
partnerystė“ koordinavimas
paraiškų svarstyme projektų atrankos komitete, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus, pagal poreikį.
Parengti paramos priemonės įgyvendinimo taisyklių pakeitimus pagal
poreikį.
2. Priemonės ,,Investicijos į laivą ir
Analizuoti paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, dalyvauti paramos ŽS
I–IV ketv.
energijos
vartojimo
efektyvumo paraiškų svarstyme projektų atrankos komitete, pagal poreikį.
patikrinimus
ir
sistemas“
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus, pagal poreikį.
koordinavimas
Akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą
Priemonės ,,Produktyvios investicijos į
Parengti paramos priemonės (įskaitant ir supaprastinta tvarka) ŽS
I–IV ketv.
akvakultūrą“ koordinavimas
įgyvendinimo taisyklių pakeitimus pagal poreikį.
Parengti paramos priemonės veiklos srities įgyvendinimo taisykles, 1
vnt.
Dalyvauti susitikimuose su socialiniais partneriais ir kitų institucijų
atstovais dėl priemonės įgyvendinimo, 1 vnt.
Analizuoti paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, dalyvauti paramos
paraiškų svarstyme projektų atrankos komitete, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus, pagal poreikį.
Vandens biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros
skatinimas
Priemonės ,,Produktyvios investicijos į
Parengti paramos priemonės įgyvendinimo taisyklių pakeitimus pagal ŽS
I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

01.01.26

01.01.27

01.01.28

01.01.29

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

akvakultūrą.
Energijos
vartojimo poreikį.
efektyvumo
didinimas,
Analizuoti paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, dalyvauti paramos
atsinaujinančioji
energija“ paraiškų svarstyme projektų atrankos komitete, pagal poreikį.
koordinavimas
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus, pagal poreikį.
Akvakultūros, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata bei jų gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimas
Priemonės
,,Aplinkos
apsaugos
ŽS
I–IV ketv.
Koordinuoti įgyvendinamus projektus, 19 vnt.
funkcijas
atliekanti
akvakultūra“
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus dėl informacijos
įgyvendinimo koordinavimas
paklausimo, pagal poreikį.
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
1. Priemonės ,,Bendradarbiavimo
Parengti viensektorių ŽRVVG bendradarbiavimo projektų atrankos
veikla“ įgyvendinimo koordinavimas
tvarką, 1 vnt.
I–IV ketv.
Analizuoti paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, dalyvauti paramos ŽS
paraiškų svarstyme projektų atrankos komitete, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus, pagal poreikį.
2. Priemonės ,,Vietos plėtros strategijų
Parengti paramos priemonės įgyvendinimo administravimo taisyklių
(VPS) įgyvendinimas“ įgyvendinimo pakeitimus, 1 vnt.
koordinavimas
Dalyvauti susitikimuose su socialiniais partneriais ir kitų institucijų
atstovais dėl priemonės įgyvendinimo, 2 vnt.
Analizuoti VPS keitimų prašymus ir pateiktus atrankos kriterijus ir ŽS
I–IV ketv.
organizuoti bei dalyvauti jų svarstyme VPS projektų atrankos komitete,
pagal poreikį.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus, pagal poreikį.
Koordinuoti 12 įgyvendinamų VPS.
Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas
1. Priemonės ,,Rinkodaros priemonės“
Dalyvauti susitikimuose su soc. partneriais ir kitų institucijų atstovais
įgyvendinimo koordinavimas
dėl priemonės įgyvendinimo, 1 vnt.
Analizuoti paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, dalyvauti paramos ŽS
I–IV ketv.
paraiškų svarstyme projektų atrankos komitete, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus, pagal poreikį.
2. Priemonės ,,Gamybos ir prekybos
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus, pagal poreikį.
ŽS
I–IV ketv.
planai“ įgyvendinimo koordinavimas
Investicijų į perdirbimo ir prekybos sektorius skatinimas
Priemonės ,,Žvejybos ir akvakultūros
Parengti paramos priemonės įgyvendinimo taisyklių pakeitimus pagal
ŽS
I–IV ketv.
produktų perdirbimas“ įgyvendinimo poreikį
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Priemonės
kodas

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas
koordinavimas

01.01.30

01.01.31

01.01.32

02.01.03

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Analizuoti paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, dalyvauti paramos
paraiškų svarstyme projektų atrankos komitete, pagal poreikį.
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus, pagal poreikį

Integruotos jūrų politikos plėtojimas ir įgyvendinimas
Priemonės ,,Žinių apie jūros būklę
Parengti atsakymus į raštus arba paklausimus, pagal poreikį.
gerinimas“
įgyvendinimo
koordinavimas
Techninė parama 2014–2020 m. (ŽRVVG tinklas)
Priemonės ,,Techninė parama ŽRVVG
Įvertinti 2020 m. išlaidų planą finansinei paramai gauti ir parengti
tinklui“ įgyvendinimo koordinavimas
informaciją VPVK posėdžiui, 1 vnt.
Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimas
1. Pagal priemonę skiriamų lėšų Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
Parama gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose
Priemonės ,,Parama gamtos išteklių
Suteikti paramą 11 akvakultūros ūkių
apsaugai
gerinti
akvakultūros
tvenkiniuose“ įgyvendinimas

ŽS

I–IV ketv.

ŽS

III–IV
ketv.

FS

I–IV ketv.

ŽS

I–IV ketv.

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

01.02.03

Georeferencinio pagrindo kadastro duomenų atnaujinimas ir palaikymas
1. Sutarties su VĮ Distancinių tyrimų ir
Kontroliuoti sutarties dėl Georeferencinio pagrindo kadastro NTKGS
geoinformatikos centru „GIS-centras“ duomenų palaikymo vykdymą ir lėšų panaudojimą
parengimas ir vykdymo kontrolė
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta FS
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
3. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo BAS
biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal su lėšų gavėjais sudarytas sutartis.
Gauti iš asmenų, atsakingų už priemonės įgyvendinimą, atliktų darbų
perėmimo aktus bei Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas ir jas
patikrinti.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius.
Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas ir palaikymas

I–IV ketv.

I–IV ketv.
I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas
1. Sutarties su VĮ Distancinių tyrimų ir
geoinformatikos centru „GIS-Centras“
parengimas ir vykdymo kontrolė
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
3. Ministerijai skiriamų valstybės
biudžeto asignavimų pagal priemonę
apskaitos užtikrinimas

01.02.04

01.02.06

Žemės informacinės sistemos plėtra ir palaikymas
1.Sutarčių su VĮ Valstybės žemės fondu
parengimas ir vykdymo kontrolė
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
3. Ministerijai skiriamų valstybės
biudžeto asignavimų pagal priemonę
apskaitos užtikrinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės
Kontroliuoti sutarties dėl Lietuvos erdvinės
infrastruktūros vystymo vykdymą ir lėšų panaudojimą

Atsakingi
vykdytojai
informacijos NTKGS

Įvykdymo
terminas
I–IV ketv.

Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta FS
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo BAS
srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
priemonę padengti pagal su lėšų gavėjais sudarytas sutartis.
Gauti iš asmenų, atsakingų už priemonės įgyvendinimą, atliktų darbų
perėmimo aktus bei Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas, ir jas
patikrinti.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius

I–IV ketv.

Kontroliuoti sutarčių dėl Žemės informacinės sistemos plėtros ir 3 NTKGS
duomenų rinkinių palaikymo vykdymą ir lėšų panaudojimą
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta FS
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant.
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo BAS
srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
priemonę padengti pagal su lėšų gavėjais sudarytas sutartis.
Gauti iš asmenų, atsakingų už priemonės įgyvendinimą, atliktų darbų
perėmimo aktus bei Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas, ir jas
patikrinti.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius

I–IV ketv.

Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės vystymas
1. Lietuvos Respublikos teritorijos Atlikti techninių reikalavimų atnaujinimus.
1 ESPS
kontrolinių žemės sklypų duomenų
bazės
atnaujinimo
techninių
reikalavimų rengimas
Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta FS
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
3. Ministerijai skiriamų valstybės
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo BAS

I–IV ketv.

I–IV ketv.
I–IV ketv.

II ketv.

I–IV ketv.
I–IV ketv.

53
Priemonės
kodas

01.02.09

Priemonės* Ministerijos veiksmo pavadinimas
pavadinimas

Proceso / indėlio vertinimo kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

biudžeto asignavimų pagal priemonę srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
apskaitos užtikrinimas
priemonę padengti pagal su lėšų gavėjais sudarytas sutartis.
Gauti iš asmenų, atsakingų už priemonės įgyvendinimą, atliktų darbų
perėmimo aktus bei Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas, ir jas
patikrinti.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius.
Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) tvarkymas ir tobulinimas
1.Sutarčių su VĮ Distancinių tyrimų ir Kontroliuoti sutarčių dėl Lietuvos Respublikos globalinės padėties NTKGS
geoinformatikos centru „GIS-Centras“ nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) tvarkymo ir
ir Vilniaus Gedimino technikos tobulinimo vykdymą ir lėšų panaudojimą
universitetu parengimas ir vykdymo
kontrolė
2. Pagal priemonę skiriamų lėšų Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, patikrinant, ar biudžete numatyta FS
teisėtumo ir pakankamumo kontrolė
pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims ir jas vizuojant
Vykdyti finansų kontrolę priemonės piniginių lėšų administravimo BAS
srityje, užtikrinant šių lėšų gavimą ministerijos išlaidoms pagal
priemonę padengti pagal su lėšų gavėjais sudarytas sutartis.
3. Ministerijai skiriamų valstybės
Gauti iš asmenų, atsakingų už priemonės įgyvendinimą, atliktų darbų
biudžeto asignavimų pagal priemonę perėmimo aktus bei Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas, ir jas
apskaitos užtikrinimas
patikrinti.
Teikti duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodant
detalizavimo požymius.

Įvykdymo
terminas

II–IV
ketv.

II–IV
ketv.
I–IV ketv.

Programa „Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai“
01.01.02

Parama kompensuojant nuostolius dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo
Priemonės įgyvendinimo
Vykdyti lėšų nuostoliams kompensuoti naudojimo kontrolę, kas ketvirtį. AAAS
koordinavimas

____________________________

I–IV ketv.

