PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro
2011 m. balandţio 12d. įsakymu Nr. 3D-313
ŢEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2011 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas
01.01.01.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
Proceso/indėlio vertinimo
Atsakingi
pavadinimas
kriterijai, jų reikšmės
vykdytojai
KAIMO PLĖTRA IR VERSLO SKATINIMAS (01.001)

Profesinio mokymo ir informavimo veikla
1. 1. Teisės aktų, susijusių su
priemonės įgyvendinimu,
parengimas

2. Projektinių pasiūlymų surinkimas
ir vertinimo organizavimas (atranka)

3. IV Projektų atrankos komiteto
darbo organizavimas (projektų
finansavimas)
4. Teisės aktų, susijusių su šios
priemonės prieţiūra, parengimas

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt
17 512

Parengti ir patvirtinti ţemės ūkio
ministro įsakymais 2 veiklos sričių
įgyvendinimo taisykles, 3 vnt.
Parengti ţemdirbių mokymo ir
konsultavimo informacijos
sistemos ir saugos nuostatus bei
ţemės ūkio ministro įsakymus, 2
vnt.
Sukurti nauji pirmumo atrankos
kriterijus (priedas prie 1 punkte
minimų taisyklių).
Parengti ţemės ūkio ministerijos
Komisijos ir šios komisijos darbo
reglamentą, tvirtinamą ţemės ūkio
ministro įsakymu, 1 vnt.
Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymą dėl Priemonės projektų
finansavimo tvirtinimo, 1 vnt.
Parengti įsakymą dėl Priemonės
prieţiūros ir vertinimo grupės, 1
vnt.;
Parengti Priemonės (lauko dienų,
seminaro, mokymo kursų) patikrų
formą (tvirtinama kanclerės

KPD Tautinio
paveldo ir
mokymo skyrius,
L. Šimonienė
J. Zaluska

I–IV ketv.

KPD Tautinio
paveldo ir
mokymo skyrius,
L. Šimonienė
J. Zaluska

I–II ketv.

KPD Tautinio
paveldo ir
mokymo skyrius,
L. Šimonienė
J. Zaluska
KPD Tautinio
paveldo ir
mokymo skyrius,
L. Šimonienė
J. Zaluska

II–III ketv.

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
5. Tyrimo dėl ţemdirbių mokymo
poreikio ir kokybės organizavimas

01.01.02.

01.01.03.

01.01.04.

01.01.05.

Naudojimasis konsultavimo paslaugomis
1. Priemonės viešinimas

2. Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas; paramos teikimo
taisyklių tobulinimas atsiţvelgiant į
poreikį
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės ţemės ūkio gamybos
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Pusiau natūrinis ūkininkavimas
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
potvarkiu), 1 vnt.
Vykdyti patikras, 10 vnt.
Parengti techninę specifikaciją, 1
vnt.
Parengti pirkimų sutartį, 1 vnt.
Parengti ataskaitos vertinimą –
protokolą, l vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

KPD Tautinio
paveldo ir
mokymo skyrius,
L. Šimonienė
J. Zaluska

I–IV ketv.

KPD Tautinio
paveldo ir
mokymo skyrius,
S. Miškinis
KPD Tautinio
paveldo ir
mokymo skyrius,
S. Miškinis

I–IV ketv.

Parengti raštus ir atsakymus į
skundus ir klausimus, 10 vnt.
Parengti atsakymus į el. paštu
pateiktus klausimus, 50 vnt.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
J. Pupius

I–IV ketv.

Atnaujinti nuo 2011 metų taikomų
priemonės įgyvendinimo taisykles,
1 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų
skaičius, 400 vnt.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
Š. Celiešius

I–II ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt

2 496
Parengti informacinius straipsnius,
2 vnt.
Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymus, 2 vnt.

I–IV ketv.

66 556

78 180

II–III ketv.
III–IV ketv.
9 036

Atnaujinti nuo 2011 m. taikomų
priemonės įgyvendinimo taisykles,
1 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
Š. Celiešius

I ketv.

I ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Paramą gavusių pareiškėjų
skaičius, 150 vnt.
01.01.06.

01.01.07.

01.01.08.

Ţemės ūkio valdų modernizavimas
1.Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Įvykdymo
terminas
III–IV ketv.

263 838,9
Suorganizuoti pasitarimus su
ţemdirbių savivaldos
organizacijomis dėl priemonės
įgyvendinimo 2011 m., 2 vnt.
Parengti priemonės įgyvendinimo
taisykles 2011 m., 2 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paramos
paraiškų surinkimą 2011 m., 1 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų
skaičius, 100 vnt.
Suorganizuoti 10 Projektų atrankos
komitetų.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
M. Jusienė

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
J. Pupius

I–IV ketv.

Parengti nuo 2011 metų taikomos
priemonės įgyvendinimo taisykles,
1 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų
skaičius, 15 vnt.
Ţemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra
1.Priemonės veiklos srities „Miškų
Parengti nuo 2011 metų taikomos
infrastruktūros gerinimas“
priemonės įgyvendinimo taisykles,
įgyvendinimo koordinavimas
1 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.
2.Priemonės veiklos sritis „Ţemės
Parengti priemonės įgyvendinimo
konsolidacija“ įgyvendinimo
taisykles, 1 vnt.
koordinavimas
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
A. Grygalienė

I ketv.

2. Paramos skyrimo proceso
organizavimas pagal priemonę
pateiktiems projektams, kurių vertė
viršija 1 mln. Lt.
Miškų ekonominės vertės didinimas
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Asignavimai
tūkst. Lt

I ketv.

I ketv.
I–II ketv.
III–IV ketv.

9 260

I–II ketv.
III–IV ketv.
48 672

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
A. Grygalienė
KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
A.Kunigėlis

I ketv.

I–II ketv.
I–III ketv.
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Priemonės
kodas

01.01.09.

01.01.10.

01.01.11.

01.01.12.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

3. Priemonės veiklos srities
Parengti priemonės įgyvendinimo
„Gyvulių ir paukščių prekinės vertės taisykles, 1 vnt.
didinimas“ įgyvendinimo
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
koordinavimas
surinkimą, 1 vnt.
4. Priemonės veiklos srities „Ţemės Paremtų vandentvarkos projektų
ūkio vandentvarka“ įgyvendinimo
skaičius, 55 vnt.
koordinavimas
Ţemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
Priemonės įgyvendinimo
1. Organizuoti pasitarimus su
koordinavimas
socialiniais partneriais dėl
priemonės įgyvendinimo 2011 m.,
1 vnt.
2. Parengti priemonės
įgyvendinimo taisykles 2011 m., 2
vnt.
3. Paskelbti ribotos trukmės
paramos paraiškų surinkimą 2011
m., 2 vnt.
4. Paramą gavusių pareiškėjų
skaičius, 20 vnt.
Dalyvavimas maisto kokybės schemose
1. Priemonės „Dalyvavimas maisto
Padidinti per metus sertifikuotų
kokybės schemose“ įgyvendinimo
išskirtinės kokybės produktų
koordinavimas
gamintojų skaičių 50 proc.
2. Kokybiškų ţemės ūkio ir maisto
Parengti ir pateikti viešinimui
produktų populiarinimas
informacinius pranešimus apie
kokybiškus ţemės ūkio ir maisto
produktus skaičius, 4 vnt.
Ţemės ūkio valdų modernizavimas – parama paskolomis
Priemonės įgyvendinimo
Parengti priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
taisyklių pakeitimus, atsisakant
paramos paskolomis teikimo 2011
m., 2 vnt.
Ţemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis
–
–

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
A.Kunigėlis
IKPD Melioracijos
ir biokuro skyrius,
V. Vitukynas

I–IV ketv.

Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
A. Kunigėlis

I ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt

I–IV ketv.

77 516

I ketv.

II–III ketv.

III–IV ketv.
292
IKPD Kokybės
politikos skyrius,
I. Šeikaitė
IKPD Kokybės
politikos skyrius,
I. Šeikaitė

I–IV ketv.

I–IV ketv.

0
KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
M. Jusienė

I ketv.

0
–

–
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Priemonės
kodas
01.01.13.

01.01.14.

01.01.15.

01.01.16.

01.01.17.

01.01.18.

01.01.19.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Parama biodegalų gamybos plėtrai
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

22 158
Parengti priemonės įgyvendinimo
taisyklių pakeitimus, 1 vnt.

IKPD Melioracijos
III ketv.
ir biokuro skyrius,
G. Burneika
R. Bagdonas
Valstybei nuosavybės teise priklausančių ţemės savininkų ir kitų naudotojų ţemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir
remonto darbai
Asignavimų savivaldybėms
Rekonstruoti melioracijos griovių,
IKPD Melioracijos
I–IV ketv.
apskaičiavimas ir darbų vykdymo
305 km;
ir biokuro skyrius,
ataskaitų vertinimas
Rekonstruoti vandens pralaidų, 119 P. Garnelis
vnt.
Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinė prieţiūra
1. Melioracijos darbų ir melioracijos Kompleksinis 5 savivaldybių
IKPD Melioracijos
IV ketv.
statinių naudojimo valstybinės
veiklos melioracijos srityje
ir biokuro skyrius,
prieţiūros koordinavimas
patikrinimas
S. Dangveckas
2 Melioracijos darbų ir melioracijos
statinių naudojimo valstybinės
prieţiūros ataskaitų vertinimas
Parama gyvulių veislininkystei
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimas
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Asignavimai
tūkst. Lt

Ūkio subjektų veiklos melioracijos
srityje tikrinimai ir tyrimai, 40 vnt.

IKPD Melioracijos
ir biokuro skyrius,
S. Dangveckas

15 041

288

IV ketv.

10 000
Parengti priemonės įgyvendinimo
taisyklių pakeitimą, 1 vnt.

ŢMŪD
Gyvulininkystės
ir veterinarijos
skyrius, V.Bučelis

I–II ketv.

2 194
Parengti priemonės įgyvendinimo
taisyklių pakeitimus, 1 vnt.
Sutarčių sudarymas, 5 vnt.

ŢMŪD
Gyvulininkystės
ir veterinarijos
skyrius, G.Vagonis

Parama kokybiškų ţemės ūkio ir maisto produktų gamybai, populiarinimui ir realizavimui skatinti
Priemonės įgyvendinimo
Pagalbos gavėjų, gaminančių ar
IKPD Kokybės
koordinavimas
siekiančių gaminti kokybiškus
politikos skyrius,
ţemės ūkio ir (ar) maisto
A. Banienė
produktus, skaičius, 6 vnt.
Parama šalutiniams gyvūniniams produktams tvarkyti

I ketv.

430
I–IV ketv.

3 100
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

01.01.20.

01.01.21.

01.01.22.

01.01.23.

01.01.24.

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti
Kreditų trumpalaikiam turtui įsigyti
palūkanų dalinio kompensavimo
teisinės bazės tobulinimas

Parama draudimo įmokoms kompensuoti
Draudimo įmokų dalinio
kompensavimo teisinės bazės
parengimas ir priemonės sklaida

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
Parengti priemonės įgyvendinimo
taisyklių pakeitimus, 1 vnt.

Atsakingi
vykdytojai
ŢMŪD
Gyvulininkystės
ir veterinarijos
skyrius,
K. Paliutienė

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

I–IV ketv

11 053
Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymą, 1 vnt.
Ţemės ūkio subjektams suteiktų
paskolų trumpalaikiam turtui
įsigyti, uţ kurias kompensuota
palūkanų dalis, skaičius, 20 vnt.

FBD Nacionalinės
paramos
planavimo skyrius,
G.Ališauskienė

I–IV ketv.

Parengti ţemės ūkio ministro
EPVD Strateginio
I–II ketv.
įsakymus, 2 vnt.
planavimo ir
Suorganizuoti seminarą, 1 vnt.
mokslo skyrius,
Ūkininkų, apdraudusių pasėlius,
A. Devenis
skaičius, 800 vnt.
Parama garantiniam uţmokesčiui ir daliai draudimo įmokų kompensuoti kreditų gavėjams, paėmusiems kreditus su UAB Ţemės ūkio
paskolų garantijų fondo garantija
Garantinio uţmokesčio
Parengti ţemės ūkio ministro
FBD Nacionalinės
I–IV ketv.
kompensavimo kreditų gavėjams,
įsakymą, 1 vnt.
paramos
paėmusiems kreditus su UAB Ţemės Kreditų su garantija, uţ kurių
planavimo skyrius.
ūkio paskolų garantijų fondo
suteikimą mokamo garantinio
S. Bartkutė
garantija, teisinės bazės tobulinimas uţmokesčio dalis kompensuojama,
skaičius, 45 vnt.
Parama dalyvauti tarptautiniuose ţemės ir maisto ūkio renginiuose ir parodose
Prioritetinių rinkų atranka,
Tarptautinių parodų ir renginių
EPVD
I–IV ketv.
tarptautinių parodų ir renginių
skaičius, 6 vnt.
Eksporto skatinimo
vykdymo prieţiūra
skyrius
R.Kėkštienė
Parama ţemdirbių konsultavimui
Konsultavimo paslaugų teikimo
Finansuoti ţemdirbių konsultavimo KPD Tautinio
I–IV ketv.
ţemdirbiams uţtikrinimas
projektus, 2 vnt.
paveldo ir
mokymo skyrius,

12 000

3 500

314

2 870
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

S. Miškinis
01.01.25.

01.01.26.

01.01.27.

01.01.28.

Parama taikomiesiems tyrimams vykdyti
Ţemės, maisto ūkio ir ţuvininkystės
mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos projektų atrankos ir
finansavimo organizavimas

Parama tarptautiniams tyrimams vykdyti
Tarptautinių tyrimų projektų
įgyvendinimo uţtikrinimas

1 500
Organizuoti ministerijos
struktūrinių padalinių siūlymų dėl
mokslinių tyrimų ir taikomosios
veiklos (MTTV) svarstymą ir
finansuotinų MTTV projektų
atranką – prieţiūros komisijų
posėdţius, 8 vnt.
Suorganizuoti MTTV projektų
vykdytojų atrankos konkursą, 1
vnt.
Finansuoti mokslinius tyrimus ir
taikomosios veiklos projektus, 39
vnt.

EPVD Strateginio
planavimo ir
mokslo skyrius,
E.V. Narušytė

I–IV ketv.

200
Finansuoti tarptautinį tyrimų
projektą, 1 vnt.

EPVD Strateginio
planavimo ir
mokslo skyrius,
E.V. Narušytė
Parama konferencijoms, seminarams, leidinių leidybai, ţemdirbių ir kaimo gyventojų šviečiamiesiems renginiams
Konferencijų, seminarų, leidinių,
Surinkti ir suvesti į sąrašus
EPVD Strateginio
ţemdirbių ir kaimo gyventojų
paraiškas, virš 100 vnt.
planavimo ir
šviečiamųjų renginių paraiškų
Finansuoti priemones, 40 vnt.
mokslo skyrius,
surinkimas, priemonių atranka,
S. Smalskytė
vykdytojų patvirtinimas
Parama gamintojų kooperacijai plėtoti
1. Teisės aktų, susijusių su
Parengti ţemės ūkio ministro
TD Asmenų
priemonės įgyvendinimu,
įsakymus dėl kooperatinių
veiklos
parengimas ir priemonės
bendrovių (kooperatyvų)
reglamentavimo,
įgyvendinimo koordinavimas
pripaţinimo ţemės ūkio
turto ir viešųjų
kooperatinėmis bendrovėmis
pirkimų skyrius,
(kooperatyvais), 23 vnt.;
G. Pečiuliauskas,
Parengti ţemės ūkio ministro
N. Slavinskienė
įsakymą dėl Valstybės pagalbos

I–IV ketv.

450
I–IV ketv.

800
I–IV ketv.

8

Priemonės
kodas

01.01.29.

01.01.30.

01.01.31.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

gamintojų kooperacijai plėtoti
taisyklių pakeitimo, 1 vnt.
2. Priemonės įgyvendinimo
Parengti iniciatyvinius raštus, 44
TD Asmenų
I–IV ketv.
prieţiūra, raštų parengimas ir kiti su vnt.;
veiklos
priemonės įgyvendinimu susiję
Parengti atsakymus į raštiškus
reglamentavimo,
veiksmai
paklausimus ir skundus, 2 vnt.;
turto ir viešųjų
Išnagrinėti teikimus dėl
pirkimų skyrius,
kooperatinių bendrovių
G. Pečiuliauskas,
(kooperatyvų) pripaţinimo ţemės
N. Slavinskienė
ūkio kooperatinėmis bendrovėmis
(kooperatyvais), 23 vnt.
Asociacijų, vienijančių asmenis, uţsiimančius ţemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir kitose
tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimas
Paramos paraiškų gauti paramą
Surinkti paraiškas, 10 vnt.
KPD Tautinio
I–IV ketv.
asociacijų narystės Europos
Finansuoti priemones, 10 vnt.
paveldo ir
Sąjungos ir kitose tarptautinėse
mokymo skyrius,
organizacijose mokesčiui mokėti ir
S. Miškinis
asociacijų atstovavimo jose
išlaidoms finansuoti surinkimas,
priemonių atranka, vykdytojų
patvirtinimas
Informacijos apie ţemės ir maisto ūkio, ţuvininkystės politiką ir kitas aktualijas sklaida
Visuomenės informavimas per šalies Informacinių straipsnių
Viešųjų ryšių
II–IV ketv.
ţiniasklaidos priemones apie
publikavimas respublikinėje ir
skyrius,
ministerijos vykdomos ţemės ir
regioninėje spaudoje, informacijos A. Bajoriūnas
maisto ūkio politikos aktualijas,
sklaida TV kanaluose ir radijo
supaţindinimas su rengiamais teisės stotyse,
aktų projektais ir įsigaliojusiais
20 vnt.
teisės aktais, kurie yra susiję su
Ţiniasklaidos priemonių skaičius,
ţemės ir maisto ūkio sektoriumi
50 vnt.
Šalies ţemės ūkio pristatymas tarptautinėse ir respublikinėse parodose, konkursų finansavimas bei ţemės ūkio veiklos subjektų
aprūpinimas informacinėmis ir kitomis techninėmis priemonėmis
1. Šalies ţemės ūkio pristatymas
Šalies ţemės ūkiui pristatyti skirtų Viešųjų ryšių
I–IV ketv.
tarptautinėse ir respublikinėse
parodų skaičius, 3 vnt.
skyrius,
parodose, mugėse, kituose
A. Bajoriūnas

Asignavimai
tūkst. Lt

900

500

750
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Priemonės
kodas

01.01.32.

01.01.33.

01.01.34.

01.01.35.

01.02.01.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

tarptautiniuose ir respublikiniuose
renginiuose, susijusiuose su ţemės ir
maisto ūkio sektoriumi
2. Visuomenei ir ţemės ūkio veiklos Informacinių leidinių, kitų
Viešųjų ryšių
II–IV ketv.
subjektams skirtų informacinių
informacinių-techninių priemonių
skyrius,
leidinių, kitų techninių priemonių
skaičius, 2 vnt.
A. Bajoriūnas
(dalomosios medţiagos) išleidimas
Ţemės ūkio, maisto ūkio, kaimo raidos eksperimentinės (socialinės) plėtros darbai
Ţemės, maisto ūkio ir kaimo raidos
Finansuoti ţemės, maisto ūkio ir
EPVD Strateginio
I–IV ketv
eksperimentinės (socialinės) plėtros kaimo raidos eksperimentinės
planavimo ir
darbų plano parengimas ir darbų
(socialinės) plėtros darbus, 22 vnt. mokslo skyrius
vykdymo uţtikrinimas
Parama mėsinei galvijininkystei
Priemonės įgyvendinimo
Parengti Ţemės ūkio ministro
ŢMŪD
I–IV ketv.
koordinavimas
įsakymą priemonės įgyvendinimo
Gyvulininkystės ir
taisyklių tvirtinimui, 1 vnt.
veterinarijos
Paskelbti paraiškų surinkimą dėl
skyrius
valstybės pagalbos priemonių
V. Prusevičius
taikymo, 1 vnt.
Parama nuostoliams uţ priverstinai dėl uţkrečiamųjų ligų - galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės paskerstus galvijus atlyginti
Priemonės įgyvendinimo
Parengti ir ministro įsakymu
ŢMŪD
II–IV ketv.
koordinavimas.
patvirtinti taisykles, 1 vnt.
Gyvulininkystės ir
veterinarijos
skyrius
K. Paliutienė
Karvių sergamumo mastitu maţinimo ir pieno kokybės gerinimo programa
Teisės aktų, susijusių su priemonės
Parengti ir ministro įsakymu
ŢMŪD
I–II ketv.
įgyvendinimu, parengimas ir
patvirtinti pieninių gyvulių
Gyvulininkystės ir
priemonės įgyvendinimo
melţimo įrangos pirmojo,
veterinarijos
koordinavimas
periodinio, pakartotinio tikrinimo
skyrius,
taisykles, 1 vnt.
A. Voicechovska
Agrarinės aplinkosaugos išmokos
1. Priemonės „Agrarinės
Parengti ţemės ūkio ministro
IKPD Agrarinės
I–IV ketv.
aplinkosaugos išmokos“
įsakymą, 1 vnt.
aplinkosaugos ir

Asignavimai
tūkst. Lt

1 067

600

300

350

179 790
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

įgyvendinimo koordinavimas

2. Priemonės „Agrarinės
aplinkosaugos išmokos“ programos
„Ekologinis ūkininkavimas“
įgyvendinimo koordinavimas

01.02.02.

01.02.03.

01.02.04.

01.02.05.

01.02.06.

Sertifikuotų laukų plotų
ekologiškai produkcijai auginti
ekologiniuose gamybos ūkiuose,
pokytis (padidėjimas), 7 proc.

Pirmas ţemės ūkio paskirties ţemės apţeldinimas mišku
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Miškų aplinkosaugos išmokos
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

ekologinio
ūkininkavimo
skyrius,
A. Prakapienė
IKPD Agrarinės
aplinkosaugos ir
ekologinio
ūkininkavimo
skyrius,
N. Jakubauskienė

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

I–IV ketv.

31 310

Atnaujinti 2011 m. taikomos
priemonės įgyvendinimo taisykles,
2 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 2 vnt.
Pirmas ne ţemės ūkio paskirties ir apleistos ţemės ūkio paskirties ţemės apţeldinimas mišku
Priemonės įgyvendinimo
Atnaujinti 2011 m. taikomos
koordinavimas
priemonės įgyvendinimo taisykles,
2 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 2 vnt.
Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas
Priemonės įgyvendinimo
Suorganizuoti Projektų atrankos
koordinavimas
komiteto posėdţius, 5 vnt.
Pelno nesiekiančios investicijos miškuose
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Atsakingi
vykdytojai

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
G. Maţeika

I-IV ketv.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
G. Maţeika

I–IV ketv.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
K. Gineika

I–IV ketv.

Parengti įgyvendinimo taisyklių
pakeitimą, 1 vnt.
Suorganizuoti Projektų atrankos
komiteto posėdţius, 5 vnt.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
K. Gineika

I–IV ketv.

Atnaujinti 2011 m. taikomas
priemonės įgyvendinimo taisykles,

KPD
Kompensacijų ir

I–IV ketv.

27 895

18 050

5 330

990
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Priemonės
kodas

01.02.07.

01.02.08.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Natura 2000 išmokos, susijusios su direktyva 2000/60/EC
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Natura išmokos (parama Natura 2000 miškų teritorijose)
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

1 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.

investicijų skyrius,
G. Maţeika

Pakeisti Priemonės įgyvendinimo
taisykles, parengiant ţemės ūkio
ministro įsakymą, 1 vnt.
Pakeisti LR Vyriausybės
nutarimą„Dėl valstybės institucijų
ir įstaigų, savivaldybių ir kitų
juridinių asmenų, atsakingų uţ
EŢŪFKP priemonių įgyvendinimą,
paskyrimo“, 1 vnt.
Dalyvauti savivaldybių atstovų
darbo su paraiškų priėmimo
informacine sistema mokymuose,
pristatant ir detalizuojant
priemonės įgyvendinimo taisyklių
naujoves, 3 vnt.
Surinktų paraiškų skaičius, 1300
vnt.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
R. Dţiaugienė

I–III ketv.

Pakeisti Priemonės įgyvendinimo
taisykles, parengiant ţemės ūkio
ministro įsakymą, 1 vnt.
Pakeisti LR Vyriausybės nutarimą
„Dėl valstybės institucijų ir įstaigų,
savivaldybių ir kitų juridinių
asmenų, atsakingų uţ EŢŪFKP
priemonių įgyvendinimą,
paskyrimo“, 1vnt.
Dalyvauti savivaldybių atstovų
darbo su paraiškų priėmimo
informacine sistema mokymuose,
pristatant ir detalizuojant

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
R. Dţiaugienė

I–III ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt

1 050

1 140
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Priemonės
kodas

01.02.09.

01.02.10.

01.02.11.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

priemonės įgyvendinimo taisyklių
naujoves, 3 vnt.
Surinktų paraiškų skaičius, 300
vnt.
Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves
Priemonės įgyvendinimo
Pakeisti Priemonės įgyvendinimo
KPD
I–IV ketv.
koordinavimas
taisykles, parengiant ţemės ūkio
Kompensacijų ir
ministro įsakymą, 1 vnt.
investicijų skyrius,
Pakeisti LR Vyriausybės nutarimą
R. Dţiaugienė
„Dėl valstybės institucijų ir įstaigų,
savivaldybių ir kitų juridinių
asmenų, atsakingų uţ EŢŪFKP
priemonių įgyvendinimą,
paskyrimo“, 1vnt.
Dalyvauti savivaldybių atstovų
darbo su paraiškų priėmimo
informacine sistema mokymuose,
pristatant ir detalizuojant
priemonės įgyvendinimo taisyklių
naujoves, 3 vnt.
Parengti išmokos dydţio 2011 m.
apskaičiavimo ir pagrindimo
metodiką, 1 vnt.
Surinktų paraiškų skaičius, 80000
vnt.
Kompensacinės išmokos ţemės savininkams ir valdytojams uţ saugomose teritorijose, kurias įsteigė valstybės institucijos, nustatytus
veiklos apribojimus
ŢŪM pozicijos derinimas dėl lėšų
Suorganizuoti posėdţius, 1 vnt.
IKPD
I ketv.
skyrimo šioms kompensacinėms
Agroaplinkosaugos
išmokoms iš Aplinkos ministerijos
ir ekologinio
biudţeto
ūkininkavimo
skyrius,
J. Mikaliūnienė
Ilgamečiai dirvoţemio agrocheminių savybių stebėjimo tyrimai
Agrocheminių dirvoţemio savybių
Dirvoţemio agrocheminių savybių ŢMŪD
I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt

276 495

123

600
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

stebėsena 40 tūkst. ha plote.
Šalyje surinktų ir ištirtų ėminių
skaičius: mineralinio azoto
nustatymai – 1,6 tūkst. vnt.
mineralinės sieros – 0,8 tūkst. vnt.
Lietuvos dirvoţemių agrocheminių savybių duomenų bazės DirvAgroch_DB10LT rengimas
Ţemės našumo vertinimo duomenų
Parengti dirvoţemių agrocheminių
bazės kūrimo ir duomenų
savybių duomenys 1131 tūkst. ha
atnaujinimo 2008–2011 metais
plotui.
programos vykdymo organizavimas
Perėjimas prie ne ţemės ūkio veiklos
1. Kreipimasis į EK, siekiant pratęsti Gauti EK pritarimą laikinosios
laikinosios valstybės pagalbos
valstybės pagalbos schemos N
schemos N 523/2009, pagal kurią
523/2009, pratęsimui iki 2011 m.
didţiausia paramos suma pagal
gruodţio 31 d.
Lietuvos kaimo plėtos 2007–2013
metų programos III krypties
priemones „Perėjimas prie ne ţemės
ūkio veiklos“ ir „Parama verslo
kūrimui ir plėtrai“ iki 2010 m.
gruodţio 31 d. padidinta nuo 690
tūkst. Lt iki 1,7 mln. Lt, galiojimą
iki 2011 m. gruodţio 31 d.
2. Priemonės įgyvendinimo
Pakeisti Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas.
taisykles, 2 vnt.
Suorganizuoti Projektų atrankos
komiteto posėdţius, 2 vnt. Paramą
gavusių pareiškėjų skaičius, 15 vnt.
Verslo kūrimas ir plėtra
1. Kreipimasis į EK, siekiant pratęsti Gauti EK pritarimą laikinosios
laikinosios valstybės pagalbos
valstybės pagalbos schemos N
schemos N 523/2009, pagal kurią
523/2009, pratęsimui iki 2011 m.
didţiausia paramos suma pagal
gruodţio 31 d.
Lietuvos kaimo plėtos 2007–2013
metų programos III krypties
tyrimo 2010–2012 metais programos
ir jos įgyvendinimo priemonių
vykdymo organizavimas

01.02.12.

01.03.01.

01.03.02.

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

Augalininkystės
skyrius,
A. Damanskis

1 084
ŢMŪD
Augalininkystės
skyrius
A. Damanskis

I–IV ketv.

5 216
KPD
Alternatyviosios
veiklos priemonių
skyrius, Ţ. Šukytė

II ketv.

KPD
Alternatyviosios
veiklos priemonių
skyrius, Ţ. Šukytė

I–IV ketv.

KPD
Alternatyviosios
veiklos priemonių
skyrius, Ţ. Šukytė

II ketv.

25 800
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
priemones „Perėjimas prie ne ţemės
ūkio veiklos“ ir „Parama verslo
kūrimui ir plėtrai“ iki 2010 m.
gruodţio 31 d. padidinta nuo 690
tūkst. Lt iki 1,7 mln. Lt, galiojimą
iki 2011 m. gruodţio 31 d.
2. Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

01.03.03.

01.03.04.

01.03.05.

Kaimo turizmo veiklos skatinimas
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Kaimo atnaujinimas ir plėtra
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas
1. Vietos plėtros strategijų
įgyvendinimo uţtikrinimas,
įgyvendinant vietos projektus

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pakeisti Priemonės įgyvendinimo
taisykles, 2 vnt.
Suorganizuoti Projektų atrankos
komiteto posėdţius, 5 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų
skaičius, 25 vnt.

KPD
Alternatyviosios
veiklos priemonių
skyrius, Ţ. Šukytė

I–IV ketv.

Pakeisti Priemonės įgyvendinimo
taisykles, 2 vnt.
Suorganizuoti Projektų atrankos
komiteto posėdţius, 7 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų
skaičius, 40 vnt.

KPD
Alternatyviosios
veiklos priemonių
skyrius,
I. Miknevičiūtė

I–IV ketv.

Finansuotų (pasirašytų sutarčių)
kaimo atnaujinimo projektų, 150
vnt.

KPD
Alternatyviosios
veiklos priemonių
skyrius,
I. Sadovskaitė,
N. Padvaiskaitė

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt

29 608

44 948

3 910
Įgyvendintų vietos projektų, pagal
vietos plėtros strategijas 51
kaimiškųjų vietovių savivaldybės
teritorijoje, finansuotų vietos
projektų (pasirašytų sutarčių), 400
vnt. (iš jų: 270 vnt. kaimo
atnaujinimo projektų, 70 vnt.
uţbaigtų įgyvendinti vietos

KPD
Alternatyviosios
veiklos priemonių
skyrius,
I. Sadovskaitė

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
2. Vietos veiklos grupių veiklos
prieţiūra ir koordinavimas

01.03.06.

Tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas
1. Vietos veiklos grupių teritorinio
bendradarbiavimo projektų
įgyvendinimo uţtikrinimas
2. Vietos veiklos grupių tarptautinių
projektų įgyvendinimo uţtikrinimas

01.03.07.

01.03.08.

Parama VVG veiklai, įgūdţiams įgyti ir aktyviai pritaikyti
1.Mokymų, susijusių su įgūdţių
įgyvendinti ir koordinuoti projektus,
vietos veiklos grupių nariams
uţtikrinimas
2. Mokymų, susijusių su projektų
įgyvendinimu ir administravimu,
kaimo gyventojams,
nevyriausybinėms organizacijoms
uţtikrinimas
Tautinio paveldo išsaugojimas
1. Tautinio paveldo produktų
apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros
programos ir Tautinio paveldo
produktų tarybos ir jų darbo grupių
darbo koordinavimas
2. Teisės aktų rengimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
projektų)
Vietos veiklos grupių paskelbtų
kvietimų vietos projektams teikti,
40 vnt.
Surengtų viešinimo mokomųjų
renginių, 25 vnt. (VVG)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
I. Sadovskaitė

I–IV ketv.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
I. Sadovskaitė
KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
I. Sadovskaitė

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt

4 200
Finansuotų teritorinio
bendradarbiavimo projektų, 10 vnt.
Finansuotų tarptautinio
bendradarbiavimo projektų, 6 vnt.

I–IV ketv.

5 020
Tikslinių mokomųjų renginių
skaičius, 100 vnt.;
Konferencijų skaičius, 15 vnt.;
Viešinimo renginių/seminarų
skaičius, 20 vnt.
Tikslinių mokomųjų renginių
skaičius, 150 vnt.;
Išvaţiuojamųjų
renginių/konferencijų skaičius, 20
vnt.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
N. Padvaiskaitė

I–IV ketv.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
N. Padvaiskaitė

I–IV ketv.

Atnaujinti programą pagal
Strateginio planavimo metodiką, 1
vnt.
Parengti ataskaitą, 1 vnt.
Organizuoti posėdţius, 5 vnt.
Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymus, 10 vnt.
Parengti paţymas, 6 vnt.

KPD Tautinio
paveldo ir
mokymo skyrius,
V. Dubnikienė

I–II ketv.

KPD Tautinio
paveldo ir
mokymo skyrius,

I–IV ketv.

350
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
Parengti raštus, 8 vnt.

3. Tautinio paveldo objektų
sertifikavimo proceso
koordinavimas ir Tautinio paveldo
produktų atitikties tradicijai ir
tradicinių amatininkių veiklos
patikrų organizavimas

4. Valstybės pagalbos tautinio
paveldo veiklos subjektams
koordinavimas, viešųjų pirkimų
organizavimas, Tautinio paveldo
internetinės svetainės
administravimas

01.03.09.

5. Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos priemonės
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
veiklos „Tradicinių amatų centrų
kūrimas ir (arba) plėtra“
įgyvendinimo planavimo būdu
koordinavimas
Parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms
1. Paramos kaimo bendruomenių
projektams remti teikimo teisinės
bazės parengimas ir priemonės
sklaida
2. Projektų atrankos organizavimas

Surinkti ir registruoti prašymus,
100 vnt.
Dalyvauti posėdţiuose, 8 vnt.
Sertifikuoti tautinio paveldo
produktus, tradicinių amatų
mokymo programas, tradicines
muges ir atestuoti tradicinių amatų
meistrus, 250 vnt.
Atlikti patikras ir parengti
ataskaitas, 60 vnt.
Surinkti paraiškas.
Finansuoti projektus, skatinančius
tautinio paveldo produktų
išsaugojimą, kūrimą ir realizavimą,
30 vnt.
Suorganizuoti posėdţius, 4 vnt.
Suorganizuoti viešieji pirkimus, 10
vnt.
Administruoti internetinę svetainę,
1 vnt.
Parengti raštus, 4 vnt.
Dalyvauti posėdţiuose, 4 vnt.

Atsakingi
vykdytojai
V. Dubnikienė,
I. Nauburaitis
KPD Tautinio
paveldo ir
mokymo skyrius,
V. Dubnikienė

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

I–IV ketv.

KPD Tautinio
paveldo ir
mokymo skyrius,
I. Nauburaitis

I–IV ketv.

KPD Tautinio
paveldo ir
mokymo skyrius,
I. Nauburaitis

I–IV ketv.

KPD Tautinio
paveldo ir
mokymo skyrius,
S.Miškinis
KPD Tautinio

I–II ketv.

3 000
Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymą, 1 vnt.;
Priemonės viešinimo priemonės, 3
vnt.
Atrinkti daugiau kaip 100 kaimo

II ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
bendruomenių projektų.

01.04.01.

01.04.02.

Techninė pagalba (programos parengimui, valdymui, prieţiūrai ir kontrolei)
Atsiskaitymo uţ patirtas išlaidas
Parengti ir Nacionalinei mokėjimo
pagal priemonę, kai paramos gavėja agentūrai pateikti vertinti
yra Ţemės ūkio ministerija,
mokėjimo prašymus, 10 vnt.
uţtikrinimas
Techninė pagalba (informavimas ir viešumas)
1. Atsiskaitymo uţ patirtas išlaidas
pagal priemonę, kai paramos gavėja
yra Ţemės ūkio ministerija,
uţtikrinimas
2. Visuomenės informavimas per
šalies ţiniasklaidos priemones apie
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
m. programą ir jos įgyvendinimą

3. Informacinių renginių, kampanijų,
parodų, konkursų, susijusių su
kaimo plėtros pristatymu šalyje ir
uţsienyje, organizavimas

01.04.03.

4. Informacinio arba mokomojo
pobūdţio renginių, susitikimų,
seminarų, konferencijų
organizavimas
Techninė pagalba (Nacionalinis kaimo tinklas)
1. Tinklo įkūrimas ir
administravimas:
1.1. Tinklo administravimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

paveldo ir
mokymo skyrius,
S.Miškinis
30 282
KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
A. Mačiulaitytė
I. Venciulytė

I–IV ketv.

19 301
Parengti ir Nacionalinei mokėjimo
agentūrai pateikti vertinti
mokėjimo prašymus, 4 vnt.
Informacinių straipsnių
publikavimas respublikinėje ir
regioninėje spaudoje, informacijos
sklaida TV kanaluose ir radijo
stotyse, 50 vnt.
Ţiniasklaidos priemonių skaičius,
120 vnt.
Surengti parodą, 1 vnt.
Surengti informacinius renginius, 6
vnt.
Surengti prezentaciją/kampaniją, 1
vnt.
Surengti seminarus, mokymus, 90
vnt.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius
J. Banytė
Viešųjų ryšių
skyrius,
E.Tamulienė
A.Bajoriūnas

I–IV ketv.

Viešųjų ryšių
skyrius,
E.Tamulienė
A.Bajoriūnas

II-IV ketv.

Viešųjų ryšių
skyrius,
E.Tamulienė
A.Bajoriūnas

II-IV ketv.

I-IV ketv.

1 679,5
Parengti mokėjimo prašymus, 5
vnt.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
Parengti paţymas, 20 vnt.

Uţtikrinti Tinklo struktūros
grandţių veiklos koordinavimą, 20
vnt.
Parengti teisės aktus, susijusius su
Tinklo veikla, 5 vnt.
2. Tinklo veiksmų plano
Parengti teisės aktus, susijusius su
įgyvendinimas
Tinklo veiksmų plano
įgyvendinimu, 2 vnt.
Surinkti ir registruoti projektinius
pasiūlymus, 350 vnt.
Techninės pagalbos PVM (programos parengimui, valdymui, prieţiūrai ir kontrolei)
Atsiskaitymo uţ sumokėtą PVM
Parengti ir Nacionalinei mokėjimo
sumą, perkant prekes ir paslaugas,
agentūrai pateikti vertinti
pagal priemonę, kai paramos gavėja mokėjimo prašymus, 6 vnt.
yra Ţemės ūkio ministerija,
uţtikrinimas
Techninės pagalbos PVM (informavimas ir viešumas)
Atsiskaitymo uţ sumokėtą PVM
Parengti ir Nacionalinei mokėjimo
sumą, perkant prekes ir paslaugas,
agentūrai pateikti vertinti
pagal priemonę, kai paramos gavėja Mokėjimo prašymus, 4 vnt.
yra Ţemės ūkio ministerija,
uţtikrinimas
Techninės pagalbos PVM (Nacionalinis kaimo tinklas)
1. Tinklo įkūrimas ir
administravimas:
1.1. Tinklo administravimas Parengti mokėjimo prašymus, 5
vnt.
Parengti paţymas, 20 vnt.
1.2. Tinklo valdymas Uţtikrinti Tinklo struktūros
grandţių veiklos koordinavimą, 20
vnt.
Parengti teisės aktus, susijusius su
Tinklo veikla, 5 vnt.
2. Tinklo veiksmų plano
Parengti teisės aktus, susijusius su

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

1.2. Tinklo valdymas

01.04.04.

01.04.05.

01.04.06.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius

I–IV ketv.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
A. Mačiulaitytė

I–IV ketv.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
J. Banytė

I–IV ketv.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius

I–IV ketv.

KPD

I–IV ketv.

2 428,9

4 142

101,7
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
įgyvendinimas

01.04.07.

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
Tinklo veiksmų plano
įgyvendinimu, 2 vnt.
Surinkti ir registruoti projektinius
pasiūlymus, 350 vnt.

PVM (išskyrus Techninę pagalbą)
Atliekami veiksmai atitinka
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
m. programos priemonėse (išskyrus
Techninę pagalbą) nurodytus
veiksmus

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

Alternatyviosios
veiklos skyrius

3 083
KPD

I–IV ketv.

ŢEMĖS ŪKIO RINKOS REGULIAVIMAS IR PAJAMŲ PALAIKYMAS (01.002)
01.01.01.

01.01.02.

01.01.03.

01.01.04.

Tiesioginės išmokos (pagrindinė dalis) uţ ţemės ūkio naudmenų plotus
1. Teisinės bazės parengimas
Parengti ir suderinti su Europos
paramai uţ ţemės ūkio naudmenas ir Komisija tiesioginių išmokų
pasėlius teikti
programą
2. Ţemės sklypų tinkamumo
Parengti paramos uţ ţemės ūkio
paramai kontrolės tobulinimas
naudmenų ir pasėlių plotus
Paramai tinkamų Ţemės sklypų
paraišką ir Tiesioginių išmokų
tapatybės nustatymo sistemos
administravimo bei kontrolės 2011
tobulinimo ir veiksmų plano
m. taisykles, 1 vnt.
sudarymo teisinė bazė
Rengti Ţemės sklypų tapatybės
nustatymo sistemos tobulinimo
priemones: bandomojo sistemos
modulio 4 seniūnijose
įgyvendinimo ir jo stebėsenos
projektas.
Atskiros tiesioginės išmokos uţ kvotinio baltojo cukraus toną
Paraiškų surinkimo ir išmokų
Surinkti paraiškų uţ 103010 tonų
mokėjimo stebėsena
baltojo cukraus;
Išmokėti 34 900 tūkst. Lt
Parama uţ energetinių augalų, skirtų biokuro gamybai, plotus
Baigti įgyvendinti ES paramos uţ
Išmokėti paramą, priskaičiuotą
energetinius augalus, skirtus biokuro pagal 2009 m. pateiktas paraiškas
gamybai 2007–2009 m. schemą
uţ likusius 2806 ha
Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos pieno gamintojams

946 899
ŢMŪD
Tiesioginių išmokų
skyrius
ŢMŪD
Tiesioginių išmokų
skyrius

II–III ketv.

I ketv.

I–IV ketv.

34 990
ŢMŪD Perdirbtų
produktų skyrius

II–IV ketv.

436
ŢMŪD
Tiesioginių išmokų
skyrius

I–II ketv.

1 794
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Priemonės
kodas

01.01.05.

01.01.06.

01.01.07.

01.01.08.

01.01.09.

01.02.01.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

1. Išmokų mokėjimo taisyklių
rengimas, išmokų gavėjų bei
išmokėtų sumų analizė, konsultacijų
teikimas dėl išmokų administravimo
Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos uţ bulius
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos uţ galvijus
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Įvykdymo
terminas

Mokėta atsietųjų papildomų
nacionalinių tiesioginių išmokų uţ
rinkai patiektą pieną, 1400 tūkst. t

ŢMŪD Mėsos ir
pieno skyrius

IV ketv.

Mokėti susietąsias specialiąsias
išmokas uţ paskerstus ar
eksportuotus 9 mėn. ir didesnio
amţiaus bulius, 60 tūkst. vnt.

ŢMŪD Mėsos ir
pieno skyrius,
R. Baranauskienė

IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt

14 260

1 910
Mokėti atsietąsias nuo gamybos
skerdimo išmokas, 180 tūkst. vnt.

Papildomos nacionalinės tiesioginės uţ karves ţindenes bei telyčias
Priemonės įgyvendinimo
Parengti priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
taisyklių pakeitimą, 1 vnt.
Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos uţ ėriavedes
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Atsakingi
vykdytojai

ŢMŪD Mėsos ir
pieno skyrius,
R. Baranauskienė

IV ketv.

ŢMŪD
Gyvulininkystės
ir veterinarijos
skyrius, V.Bučelis

III–IV ketv.

ŢMŪD
Gyvulininkystės ir
veterinarijos
skyrius, G.Vagonis

III–IV ketv.

673

24
Parengti priemonės įgyvendinimo
taisykles, 1 vnt.

Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos uţ ES remiamų pasėlių plotus
Teisinės bazės parengimas
Parengti LRV nutarimo projektą
papildomoms nacionalinėms
dėl lėšų skyrimo papildomoms
tiesioginės išmokoms teikti
nacionalinėms išmokoms.
Parengti Tiesioginių išmokų uţ
ţemės ūkio naudmenas mokėjimo
tvarkos ir dydţių patvirtinimo
įsakymą.
Finansinės išlaidos, susijusios su intervencinių produktų pirkimu
Sutarties parengimas dėl valstybės
Parengti sutartį su VĮ Lietuvos
biudţeto lėšų, skiriamų veiklai,
ţemės ūkio ir maisto produktų
susijusiai su intervencinių priemonių rinkos reguliavimo agentūra, 1 vnt.

44 339
ŢMŪD
Tiesioginių išmokų
skyrius

III–IV ketv

IV ketv..

4 018
ŢMŪD
Augalininkystės
skyrius

I–II ketv.
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Priemonės
kodas
01.02.02.

01.02.03.

01.02.04.

01.02.05.

01.02.06.

01.02.07.

01.02.08.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

įgyvendinimu finansuoti,
panaudojimo
Nuostolis, susijęs su intervencinių produktų pirkimu
Prireikus, galiojančių teisės aktų,
Parengti ţemės ūkio ministro
ŢMŪD
I–IV ketv.
reglamentuojančių priemonės
įsakymą, pagal poreikį.
Augalininkystės
prieţiūrą, pakeitimas arba
skyrius
patikslinimas
Techninės išlaidos, susijusios su intervencinių produktų pirkimu
Prireikus, galiojančių teisės aktų,
Parengti ţemės ūkio ministro
ŢMŪD
I–IV ketv.
reglamentuojančių priemonės
įsakymą, pagal poreikį.
Augalininkystės
prieţiūrą, pakeitimas arba
skyrius
patikslinimas
Ţemės ūkio ir maisto produktų privatus saugojimas
Teisinės bazės parengimas
Sandėliuose privačiai saugomo
ŢMŪD Mėsos ir
I–IV ketv.
sviesto kiekis, 30 t
pieno skyrius
Pieno suvartojimo skatinimas
Teisinės bazės parengimas,
Parama „Pienas vaikams“ – pieno
ŢMŪD Mėsos ir
I–IV ketv.
priemonės įgyvendinimo kontrolė
suvartojimas ikimokyklinio ir
pieno skyrius
mokyklinio lavinimo įstaigose,
1000 t
Ţemės ūkio produktams skirtų informavimo ir pardavimo skatinimo veiksmų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse paramos schema
Teisinės bazės parengimas
Parengti ţemės ūkio ministro
EPVD
I–IV ketv.
įsakymą, 1 vnt.
Eksporto skatinimo
skyrius
Parama bitininkystei
Priemonės įgyvendinimo
Parengti ţemės ūkio ministro
ŢMŪD
I ketv.
koordinavimas
įsakymą, 1 vnt.
Gyvulininkystės ir
Parengti ţemės ūkio ministro
veterinarijos
III ketv.
įsakymo pakeitimą, 1 vnt.
skyrius, G.Vagonis
Parama labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje
Teisinės bazės parengimas
Parengti ţemės ūkio ministro
ŢMŪD
I–II ketv.
įsakymą, 1 vnt.
Augalininkystės
Parengtos sutartys su labdaros
skyrius
organizacijomis, dalijančiomis
paramą nepasiturintiems, 3 vnt.

Asignavimai
tūkst. Lt
12 517

6 872

6

3 776

1 574

3 560

57 812
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Priemonės
kodas
01.02.09.
01.02.10.

01.02.11.

01.02.12.
01.02.13.
01.02.14.

01.02.15.
01.02.16.

01.02.17.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Ţuvininkystės rinkos priemonės
–
Vyno rėmimo veiksmai trečiųjų šalių rinkose
Priemonės įgyvendinimo
uţtikrinimas (pagal poreikį)
Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt
0
155

Finansuoti pateiktas paraiškas
(pagal poreikį)

ŢMŪD Perdirbtų
produktų skyrius

I–III ketv.

Dalyvaujančių programoje
mokyklų skaičius, virš 400 vnt.

ŢMŪD
Augalininkystės
skyrius,
V. Ašmonas

I–III ketv.

3 660

Kompensacinės išmokos bulvių krakmolo gamybos įmonėms
–
Kompensacinės išmokos sausų pašarų gamybos įmonėms
–
Kompensacinės išmokos ilgo ir trumpo pluošto linų gamybos įmonėms
Priemonės įgyvendinimo
Finansuoti pagal pateiktas
koordinavimas
paraiškas
Eksporto grąţinamosios išmokos uţ grūdus
–
Eksporto grąţinamosios išmokos uţ pieną ir pieno produktus
Pieno rinkos situacijos analizė ir
Atliktų analizių skaičius, 48 vnt.
Lietuvos pozicijos atstovavimas,
svarstant pieno produktų eksporto
grąţinamųjų išmokų klausimus
Bendro ţemės ūkio rinkų
organizavimo vadybos komitetuose
Eksporto grąţinamosios išmokos uţ mėsą ir mėsos produktus
1. Lietuvos pozicijos atstovavimas
Išmokėtos eksporto grąţinamosios
svarstant eksporto grąţinamųjų
išmokos (pagal poreikį) uţ į
išmokų, taikomų mėsos sektoriuje,
trečiąsias šalis eksportuotą mėsą
klausimus Bendro ţemės ūkio rinkų
organizavimo vadybos komitetuose

0
0
17
ŢMŪD
Augalininkystės
skyrius,
V. Ašmonas

I–IV ketv.

0
5 000
ŢMŪD Mėsos ir
pieno skyrius

I–IV ketv.

ŢMŪD Mėsos ir
pieno skyrius,
R. Baranauskienė

I–IV ketv.

24 100
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Priemonės
kodas
01.02.18.

01.02.19.
01.02.20.

01.02.21.

01.02.22.

01.02.23.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2. Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Eksporto grąţinamosios išmokos uţ produktus, neįtrauktus į Sutarties I priedą
Priemonės (išmokų dydţio)
Išmokėtos eksporto grąţinamosios ŢMŪD Perdirbtų
I–IV ketv.
planavimas ir įgyvendinimo
išmokos (pagal poreikį) uţ
produktų skyrius,
koordinavimas
produktus, eksportuotus į trečiąsias G. Zajankauskaitė
šalis, neįtrauktus į Sutarties I
priedą
Eksporto grąţinamosios išmokos uţ cukrų ir cukraus produktus
–
Įvairinimo priemonės regionuose, kuriuos paveikė cukraus pramonės restruktūrizavimas
1. Teisinės bazės parengimas
Parengti ţemės ūkio ministro
ŢMŪD Perdirbtų
I ketv.
įsakymą, 1 vnt.
produktų skyrius
2. Priemonės įgyvendinimo
Finansuoti savivaldybių išlaidas
ŢMŪD Perdirbtų
III–IV ketv.
uţtikrinimas
pagal pateiktas paraiškas, 11 vnt.
produktų skyrius
Fizinių ir juridinių asmenų reikalavimų uţ bankrutavusių įmonių perdirbti supirktą ţemės ūkio produkciją apmokėjimas
1.Teisės aktų, uţtikrinančių
Parengti Ţemės ūkio ministro
TD Asmenų
I–IV ketv.
priemonės įgyvendinimą,
įsakymą dėl intensyvumo lygio
veiklos
parengimas ir priemonės įvykdymo
nustatymo, 1-2 vnt.
reglamentavimo,
koordinavimas
turto ir viešųjų
pirkimų skyrius
2. Priemonės įgyvendinimo
Esant būtinybei sprendimų,
TD Asmenų
I–IV ketv.
prieţiūra, bendradarbiavimas su
liečiančių Ţemės ūkio ministerijos veiklos
Nacionaline mokėjimo agentūra,
kompetenciją, priėmimas pagal
reglamentavimo,
vykdančia priemonės atlikimą
poreikį
turto ir viešųjų
pirkimų skyrius
Rinkos reguliavimo priemonių administravimas
Eksportą skatinančių projektų
Internetiniame projekte „Virtualioji EPVD Eksporto
I–IV ketv.
įgyvendinimo prieţiūra
mugė“ uţsiregistravusių įmonių
skatinimo skyrius
skaičius, 190 vnt.
Interesantų skaičius parodose – ne
maţiau 20 kiekvienoje parodoje
Ţemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenų rinkimas
Teisinės bazės parengimas, sutarčių Ataskaitų apie ţemės ūkio ir
Ţemės ūkio
I–IV ketv.
sudarymas ir vykdymo kontrolė
maisto produktų pardavimo
informacinių

Asignavimai
tūkst. Lt
200

0
6 724

70

2 837

148
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Priemonės
kodas

01.02.24.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

maţmenines kainas (turguose,
sistemų skyrius
prekybos centruose ir ekologinių
produktų) skaičius, 1200 vnt.
Akreditavimo ir sertifikavimo išlaidos, susijusios su ES finansinės paramos programų įgyvendinimu
Europos Komisijai adresuotų ir
Atlikti išlaidų teisingumo,
VAD Rizikos
teikiamų ataskaitų susijusių su
išsamumo ir tikslumo sertifikavimo analizės ir
Europos ţemės ūkio garantijų fondo patikrinimą bei pateikti ataskaitą
kontrolės skyrius
ir Europos ţemės ūkio fondo kaimo
Europos Komisijai, 1 vnt.
plėtrai išlaidų teisingumo, išsamumo
ir tikslumo sertifikavimo paslaugų
atlikimas

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

253
I–IV ketv.

ŢEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS POLITIKOS FORMAVIMAS IR ADMINISTRAVIMAS (01.003)
01.01.01.

Ţemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas
1. ES ir nacionalinių programų (ar jų
dalių) įgyvendinimo analizė ir
vertinimas

20 377
Įvertinti/pagal patvirtintą planą
vertinti programas, 3 vnt.

2. ES ir nacionalinių programų (ar jų
dalių) vertinimo organizavimas ir
koordinavimas

Suorganizuoti (koordinuotų) ES ir
nacionalinių programų (ar jų dalių)
vertinimus, 4 vnt.

3. Su stebėsenos ir vertinimo veikla
susijusių posėdţių organizavimas

Suorganizuoti Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 metų programos
stebėsenos komiteto, Vertinimo
koordinavimo grupės posėdţius, 4
vnt.
Parengti paţymas, 180 vnt.
Parengti ir paskelbti ŢŪM
interneto puslapyje apţvalgas, 4
vnt.
Atlikti ir pateikti suinteresuotoms
institucijoms prognozes, 3 vnt.

4. Ekonominės ţemės ūkio bei
perdirbamosios maisto pramonės
veiklos analizavimas
5. Ţemės ūkio ir maisto sektorių
pagrindinių ekonominės veiklos
rodiklių prognozavimas
6. Paţymų/ataskaitų dėl atstovavimo
ir apie aktualiausius Lietuvai ţemės

Parengti paţymas/ataskaitas, 46

EPVD ES ir
nacionalinių
programų
vertinimo skyrius
EPVD ES ir
nacionalinių
programų
vertinimo skyrius
EPVD ES ir
nacionalinių
programų
vertinimo skyrius

I–IV ketv.

EPVD
Ekonominės
analizės skyrius

I–IV ketv.

EPVD
Ekonominės
analizės skyrius
EPVD Bendrosios
ţemės ūkio

I–IV ketv.

I–IV ketv.

Kovas,
rugpjūtis,
lapkritis
Periodiškai
pagal
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
ūkio ir ţuvininkystės srities
klausimus, svarstomus ES institucijų
darbo organų posėdţiuose, teikimas
Lietuvos Respublikos Seimui,
Vyriausybei, ministerijos vadovybei,
kitoms suinteresuotoms
institucijoms ir įstaigoms
7. Pozicijų ES Ţemės ūkio ir
ţuvininkystės tarybai santraukų
rengimas reziduojančioms ES
valstybių narių atstovybėms
(brifingai)
8. Susitarimų/supratimo
memorandumų pasirašymo
procedūros parengimas ir
organizavimas
9. Tarptautinių projektų,
finansuojamų iš LR biudţeto ir
tarptautinės finansinės paramos lėšų,
prieţiūra
10. Informacijos apie prekybinius
susitarimus, prekybos balansą su
uţsienio šalimis ŢŪM vadovybės
oficialiems bei neoficialiems
susitikimams Lietuvoje bei
uţsienyje rinkimas, analizavimas,
apibendrinimas
11. ŢŪM strateginio veiklos plano,
metinio veiklos plano projektų,
ŢŪM veiklos, LRV programos
nuostatų vykdymo ataskaitų
rengimas
12. Ţemės ūkio mokslo tarybos ir
Ţemdirbių švietimo tarybos veiklos
koordinavimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

vnt.

politikos
strategijos skyrius

nustatytą
grafiką

Parengti informacinius
dokumentus, 11 vnt.

EPVD Bendrosios
ţemės ūkio
politikos
strategijos skyrius

Parengti susitarimus/supratimo
memorandumus, ne maţiau 4 vnt.

EPVD Eksporto
skatinimo skyrius

Periodiškai
pagal
vykstančių
posėdţių
grafiką
I–IV ketv.

Vykdyti 6 projektų prieţiūrą

EPVD Eksporto
skatinimo skyrius

I–IV ketv.

Parengti paţymas, 30 vnt.

EPVD Eksporto
skatinimo skyrius

I–IV ketv.

Parengti: ŢŪM 2011–2013 m.
strateginį veiklos planą, 1 vnt.
ŢŪM metinį veiklos planą, 1 vnt.
Parengti ataskaitas, 6 vnt.

EPVD Strateginio
planavimo ir
mokslo skyrius

I–IV ketv.

Suorganizuota posėdţių, 7 vnt.

EPVD Strateginio
planavimo ir
mokslo skyrius

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

13. Komisijos minimalaus ţemdirbių Suorganizuoti posėdţius, 12 vnt.
profesinio pasirengimo klausimams
spręsti darbo organizavimas
14. Ţemdirbių tęstinio profesinio
Suderinti mokymo programas, 20
mokymo programų derinimas
vnt.
15. Valstybės pagalbos priemonių
taikymo ţemės ir maisto ūkiui,
ţuvininkystei, kaimo plėtrai
analizavimas ir dalyvavimas
rengiant nacionalinius teisės aktus,
valstybės pagalbos priemonių
įgyvendinimo ataskaitos teikimas
Europos Komisijai
16. Lietuvos kaimo plėtros 20072013 m. programos priemonių
išlaidų testavimo atlikimas

Parengti EK ataskaitą dėl valstybės
pagalbos priemonių įgyvendinimo,
1 vnt.
Koordinuoti valstybės pagalbos
priemones, 19 vnt.

17. Europos ţuvininkystės fondo
sertifikuotų išlaidų testavimų bei
valdymo ir kontrolės sistemų
patikrinimų atlikimas
18. Europos ţemės ūkio garantijų
fondo priemonių patikrinimų
atlikimas

Pagal patvirtintą metinį planą
atlikti auditus, 22 vnt.

19. Ministerijos, jai pavaldţių ir jos
valdymo sričiai priskirtų valstybės
institucijų, įstaigų bei valstybės
įmonių patikrinimų atlikimas
20. Atitikties akreditavimo
kriterijams, korupcijos valdymo ir
interneto svetainių atitikties
vertinimų bei informacinių sistemų
patikrinimų atlikimas

Pagal patvirtintą metinį planą
atlikti auditus, 13 vnt.

Pagal patvirtintą metinį planą
atlikti auditus, 26 vnt.

Pagal patvirtintą metinį planą
atlikti auditus, 2 vnt.

Pagal patvirtintą metinį planą
atlikti auditus, 26 vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

EPVD Strateginio
planavimo ir
mokslo skyrius
EPVD Strateginio
planavimo ir
mokslo skyrius
EPVD Strateginio
planavimo ir
mokslo skyrius

I–IV ketv.

VAD Kaimo
plėtros fondo
paramos audito
skyrius
VAD Paramos
ţemės ūkiui ir
ţuvininkystei
audito skyrius
VAD Paramos
ţemės ūkiui ir
ţuvininkystei
audito skyrius
VAD Vidaus
veiklos audito
skyrius

I–IV ketv.

VAD Rizikos
analizės ir
kontrolės skyrius

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
21. Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos valdymo
komiteto posėdţių rengimas
22. Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos įgyvendinimo
metinio paţangos įvertinimo,
rezultato rodiklių kiekybinio ir
kokybinio įvertinimo tyrimų/studijų
organizavimas ir koordinavimas
23. Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos įgyvendinimo
metinių ataskaitų, teikiamų Europos
Komisijai, ir ketvirtinių ataskaitų,
teikiamų Ministro pirmininko
tarnybai, koordinavimas ir rengimas
2. 24. Teisės aktų, susijusių su lėšomis,
skirtomis kasmetiniams
įsipareigojimams pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 metų
programos priemones, veiklos sritis
ir sektorius, ir Programos
įgyvendinimo ketvirtinių planų
parengimas

25. Nagrinėjimas ir dalyvavimas
nagrinėjant rašytinius asmenų
skundus, prašymus bei pranešimus
26. Vertinimas ir siūlymų teikimas
dėl parengtų sutarčių, teisės aktų
projektų, teisinė ekspertizė
27. Atstovavimas ministerijai
teismuose, kitose įstaigose, įmonėse,
organizacijose

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Suorganizuoti Programos valdymo
komiteto posėdţius, 12 vnt.

KPD skyriai

Koordinuoti tyrimų/studijų
vykdymą, 2 vnt.
Organizuoti naujus
tyrimus/studijas, 2 vnt.

KPD Tautinio
paveldo ir
mokymo skyrius,
A. Rasimienė

Parengti Programos metų paţangos
ataskaitą, 1 vnt.
Parengti ketvirtines ataskaitas, 4
vnt.

KPD Tautinio
paveldo ir
mokymo skyrius,
A. Rasimienė

Parengti ir patvirtinti ţemės ūkio
ministro įsakymus, susijusius su
lėšomis, skirtomis kasmetiniams
įsipareigojimams pagal Programos
priemones, veiklos sritis ir
sektorius, 9 vnt.
Parengti ir patvirtinti ţemės ūkio
ministro įsakymą dėl sutarčių
pasirašymo ir lėšų išmokėjimo
pagal programos priemones
ketvirtinių planų, 1 vnt.
Pagal poreikį

KPD Tautinio
paveldo ir
mokymo skyrius,
A. Rasimienė

I–IV ketv.

TD 1-asis, 2-asis,
Bendrasis teisės
skyriai
TD 1-asis, 2-asis,
Bendrasis teisės
skyriai
TD 1-asis, 2-asis,
Bendrasis teisės
skyriai

I–IV ketv.

Pagal poreikį
Pagal poreikį

I–IV ketv.

I–II ketv.
III–IV ketv.

I–II ketv.
I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

28. Paţeidimų kontrolės vykdymas
(atsako uţ ministerijos, kaip paramą
administruojančios institucijos
veiksmus, susijusius su paţeidimų
nustatymu, tyrimu, šalinimu ir
prevencija, taip pat uţ veiksmų
koordinavimą ir bendradarbiavimą
su kitomis paramą
administruojančiomis institucijomis
ir Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnyba prie Vidaus reikalų
ministerijos)
29. Antikorupcinės veiklos
uţtikrinimas
30. Nacionalinės regioninės ir
savivaldybių valstybinių (valstybės
perduotų savivaldybėms) funkcijų
vykdymo bei uţimtumo, socialinės
ir sveikatos apsaugos politikos
koordinavimas ir dalyvavimas
31. Europos Sąjungos teisės (acquis
communautaire) perkėlimo į
Lietuvos Respublikos nacionalinę
teisę ir jos įgyvendinimo funkcijos
koordinavimas
32. Akcinių ir uţdarųjų akcinių
bendrovių valstybei priklausančių
akcijų valdymo proceso
koordinavimas

Vykdyti kontrolę

TD Bendrasis
teisės skyrius

I–IV ketv.

Vykdyti veiklą

TD Bendrasis
teisės skyrius
TD Bendrasis
teisės skyrius

I–IV ketv.

Pagal poreikį

TD Bendrasis
teisės skyrius

I–IV ketv.

Suorganizuoti posėdţius, 5 vnt.
Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymų projektus, 8 vnt.

I–IV ketv.

33. Valstybės įmonių veiklos
koordinavimas

Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymų projektus, 6 vnt.

TD Asmenų
veiklos
reglamentavimo,
turto ir viešųjų
pirkimų skyrius
TD Asmenų
veiklos
reglamentavimo,
turto ir viešųjų
pirkimų skyrius

Pagal poreikį

I–IV ketv.

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
34. Valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo, Ūkininko ūkio. Ţemės ūkio
bendrovių, Kooperatinių bendrovių
įstatymų nuostatų taikymas ir
įgyvendinimas
35. Ministerijos valstybės tarnautojų
ir darbuotojų dirbančių pagal darbo
sutartis mokymų organizavimas
36. Ministerijos personalo ir
ministerijos valdymo sričiai priskirtų
įstaigų vadovų atranka
37. Ministerijos valstybės tarnautojų
tarnybinės veiklos vertinimas
38. Akcinių bendrovių ir uţdarųjų
akcinių bendrovių, kuriose yra
valstybei priklausančių akcijų,
veiklos koordinavimas
39. Dokumentų valdymas

40. Administracinio pastato
(Gedimino pr. 19) šildymo sistemos
rekonstrukcijos darbai
41. Administracinio pastato
(Gedimino pr. 19) holo remonto
darbai
42. Ministerijos informacinių
sistemų veiklos uţtikrinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymus, 9 vnt.

TD Asmenų
veiklos
reglamentavimo,
turto ir viešųjų
pirkimų skyrius

I–IV ketv.

Rengti su mokymais susijusius
dokumentus, pagal poreikį

TD Personalo
skyrius

I–IV ketv.

Organizuoti atranką ir rengti su tuo
susijusius dokumentus, pagal
poreikį
Rengti dokumentus, susijusius su
tarnybinės veiklos vertinimu, pagal
poreikį
Suorganizuoti/dalyvauti
posėdţiuose, 20 vnt.

TD Personalo
skyrius

I–IV ketv.

TD Personalo
skyrius

I–IV ketv.

Uţregistruotų gautų, siunčiamų
dokumentų ir teisės aktų skaičius,
ministro įsakymų, ministerijos
kanclerio potvarkių, protokolų,
susijusių su ministerijos veikla,
skaičius (pagal poreikį)
Rekonstrukcijos darbai, 600000 Lt

Dokumentų
valdymo skyrius

I–IV ketv.

Ūkio skyrius
A.Pentiokinas,
E.Zdanevičius
Ūkio skyrius
A.Pentiokinas,
E.Zdanevičius
Informacinių
technologijų
eksploatavimo
poskyris

I–IV ketv.

Atlikti remonto darbus 150 kv. m
Informacinių sistemų
prieinamumas – 95 proc.

Projektų prieţiūros
skyrius

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

43. Oficialių uţsienio šalių
delegacijų priėmimas (programos
sudarymas, susitikimų su
ministerijos vadovybe suderinimas,
apgyvendinimo, maitinimo,
protokolinių priėmimų
organizavimas, kultūrinės
programos organizavimas,
vertėjavimas, suvenyrų parinkimas ir
kt.)
44. Ministerijos vadovybės vizitų į
uţsienio šalis parengimas (bilietų,
viešbučių, sveikatos draudimo
uţsakymas, vizų sutvarkymas,
programos suderinimas, ministro
įsakymų dėl komandiruotės
rengimas, suvenyrų parinkimas ir jų
nurašymas, protokolinių priėmimų
uţsienyje rengimas, LRV ir URM
informavimas ir kt.)
45. Reprezentacinių lėšų
koordinavimas: sąmatų uţsienio
svečių priėmimui, darbo
susitikimams Lietuvoje,
visuomeniniams renginiams
paruošimas, ir reprezentacinių
išlaidų nurašymo aktų rengimas
46. Tarptautinių, respublikinės
reikšmės, reprezentacinių bei
šventinių renginių ministerijos
darbuotojams organizavimas ir
viešųjų pirkimų organizavimas

Priimti uţsienio delegacijas, 40-50
vnt.

Protokolo skyrius

I–IV ketv.

Parengti ministerijos vadovybės
vizitus, apie 60 vnt.

Protokolo skyrius

I–IV ketv.

Parengti sąmatas, 80 vnt.,
nurašymo aktus, 120 vnt.

Protokolo skyrius

I–IV ketv.

Organizuoti išvaţiuojamąjį posėdį
ambasadoriams, reziduojantiems
Lietuvoje, tarptautinę konferenciją,
dalyvauti rengiant šventę „Kaimo
spindulys“, respublikinę derliaus
šventę, palydėtuves į Pasaulio
arimo varţybas, Joninių šventę,
Kalėdinį renginį ir kt.

Protokolo skyrius

I–IV ketv.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

47. Nuolat veikiančios ekspozicijos
darbo organizavimas, renginių,
vykstančių ekspozicijoje,
koordinavimas
48. Teisės aktų rengimas, raštų,
kvietimų, proginių ir šventinių
sveikinimų ministro vardu rengimas,
raštų vertimas iš / į uţsienio kalbas,
vertėjavimas vadovybės susitikimų
metu

49. Ministro įsakymų ir ministerijos
kanclerės potvarkių rengimas dėl
ministerijos tarnautojų ir darbuotojų
komandiravimo į uţsienio valstybes,
ataskaitų uţ komandiruotes
surinkimas, registravimas,
informavimas apie komandiruotės
rezultatus LRV ir URM
50. Lietuvos interesų atstovavimas
ES institucijose bei šių institucijų
darbo organuose
51. Lietuvos pozicijos pristatymas
ES institucijose vykstančiuose
susitikimuose, Lietuvoje

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
Pasirašyti sutartis ir susitarimus,
vykdyti apklausas, pildyti
apklausos paţymas, supaprastintų
pirkimų ţurnalą.
Atnaujinti eksponatus, plėsti
asortimentą;
Vesti eksponatų ir ministro
gaunamų dovanų apskaitą;
Aptarnauti renginius, vykstančius
ekspozicijoje (pagal poreikį)
Parengti: sveikinimus, 1700 vnt.
raštus ministro vardu uţsienio
kalba, 110 vnt.
Parengti teisės aktus
komandiruočių į uţsienį,
reprezentacinių lėšų naudojimo,
Ekspozicijos darbo tobulinimo,
darbo grupių sudarymo klausimais,
parengti nuostatus dėl geriausių
„AgroBalt“ eksponatų konkurso
rengimo.
Parengti: ministro įsakymus, 60
vnt.
ministerijos kanclerio potvarkius,
apie 320,
nustatyta tvarka teikti
komandiruočių ataskaitas LRV ir
URM

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Protokolo skyrius

I–IV ketv

Protokolo skyrius

I–IV ketv.

Protokolo skyrius

I–IV ketv.

Atstovavimo ES institucijose
intensyvumas, 80 proc.

ESRKPPS

I–IV ketv.

Surengti aukšto lygio pareigūnų
susitikimus, 65 vnt.

ESRKPPS

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
reziduojančių ES šalių narių
ambasadų atstovams
52. Vidaus ir tarpţinybinių darbo
grupių/komitetų posėdţių rengimas
53. Pozicijų Uţsienio reikalų
ministerijai teikimas
54. Ţemės ūkio srities biudţeto
projekto ir Valstybės investicijų
programos projekto rengimas
55. Einamųjų biudţetinių metų
asignavimų paskirstymas, programų
sąmatų ir apskaičiavimo formų
sudarymas bei keitimas

56. Patvirtintų ţemės ūkio srities
valstybės kapitalo investicijų
paskirstymas ir jo keitimas,
apibendrintų ataskaitų apie valstybės
kapitalo investicijų panaudojimą
rengimas ir teikimas Finansų
ministerijai ir Informacinės
visuomenės plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos
57. Nacionalinės mokėjimo
agentūros prie Ţemės ūkio

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Surengti posėdţius, 35 vnt.

ESRKPPS

I–IV ketv.

Pateikti pozicijas, 400 vnt.

ESRKPPS

I–IV ketv.

Parengti ţemės ūkio srities
valstybės biudţeto projektą, 1 vnt.;
Parengti ţemės ūkio srities
valstybės investicijų programos
projektą, 1 vnt.
Finansų ministerijai arba LRV
pateikti siūlymus dėl einamųjų
biudţetinių metų asignavimų
paskirstymo ir jo keitimo, pagal
poreikį.
Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymus dėl programų sąmatų
pagal priemones patvirtinimo ir jų
pakeitimų, 12 vnt.
Sudaryti programų sąmatas ir
apskaičiavimo formas, 240 vnt.
Parengtų paţymas apie biudţeto
asignavimų pakeitimus, 150 vnt.
Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymus dėl valstybės kapitalo
investicijų paskirstymo ir jo
keitimų, 3 vnt.
Parengti ataskaitas apie valstybės
kapitalo investicijų panaudojimą, 7
vnt.

FBD Biudţeto
skyrius

I–IV ketv.

FBD Biudţeto
skyrius

I–IV ketv.

FBD Biudţeto
skyrius

I–IV ketv.

Patikrinti pinigų uţsakymo
paraiškas, 6000 vnt.

FBD Biudţeto
skyrius

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
ministerijos pateiktų pinigų
uţsakymo paraiškų tikrinimas
58. Teisės aktų projektų ir kitų
dokumentų, susijusių su ţemės ūkio
ir ţuvininkystės
politikos finansavimu rengimas, kitų
ministerijos padalinių rengtų teisės
aktų projektų ir sutarčių perţiūra
59. Atstovavimas Lietuvos
Respublikai ES bendrosios ţemės
ūkio politikos finansavimo
klausimais
60. Ţemės ūkio bendrovių ir kitų
įmonių Oficialiosios statistikos
formų rodiklių uţ ataskaitinius
metus suvestinės parengimo
koordinavimas
61. Biologinio turto ir ţemės ūkio
produkcijos bei licencijuotuose
sandėliuose laikomų prekių
normatyvinių kainų apskaičiavimo
darbų koordinavimas
62. Rengiant ir vykdant ţemės ūkio
srities biudţetą, lėšų poreikio
skyriaus kompetencijai priskirtoms
programų priemonėms vykdyti
prognozių parengimas, einamųjų
biudţetinių metų asignavimų
paskirstymas, sąmatų ir
apskaičiavimo formų sudarymas bei
keitimas, ataskaitų dėl priskirtų
valstybės pagalbos priemonių
vykdymo rengimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengti teisės aktų projektus ir
kitus dokumentus, 6 vnt.;
Perţiūrėti kitų ministerijos
padalinių rengtų teisės aktų
projektus ir sutartis, pagal poreikį.

FBD Biudţeto
skyrius

I–IV ketv.

Parengti pozicijas, pagal poreikį;
Parengti ataskaitas, pagal poreikį.

FBD Biudţeto
skyrius

I–IV ketv.

Ţemės ūkio bendrovių ir kitų
įmonių Oficialiosios statistikos
suvestinės rodiklių skaičius, 1454
vnt.

FBD Finansų ir
apskaitos politikos
įgyvendinimo
skyrius

I–III ketv.

Biologinio turto ir ţemės ūkio
produkcijos bei licencijuotuose
sandėliuose laikomų prekių
parengtų normatyvinių kainų
skaičius, 700 vnt.
Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymus dėl programų sąmatų
pagal priemones, priemonių
veiklos sritis ir lėšų gavėjus
paskirstymo ir jų pakeitimus pagal
poreikį;
Sudaryti programų sąmatas ir
apskaičiavimo formas, 42 vnt.;
Biudţeto asignavimų pakeitimai
pagal poreikį;
Parengti ataskaitas apie priskirtų
valstybės pagalbos priemonių
vykdymą, 2 vnt.

FBD Finansų ir
apskaitos politikos
įgyvendinimo
skyrius

I–IV ketv.

FBD Nacionalinės
paramos
planavimo skyrius

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt

34

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
63. NMA pateiktų pinigų uţsakymo
paraiškų pagal skyriaus
kompetencijai priskirtas priemones
tikrinimas
64. Teisės aktų projektų ir
dokumentų, susijusių su skyriaus
kompetencijai priskirtų programų
priemonių įgyvendinimu, rengimas,
kitų ministerijos padalinių rengtų
teisės aktų projektų ir sutarčių
perţiūra
65. Asmenų aptarnavimo
elektroniniu būdu ministerijoje
kokybės tobulinimas

66. Ministerijos biudţetinių,
specialiųjų ir kitų lėšų pajamų ir
išlaidų apskaitos vykdymas,
ministerijai skiriamų ES ir valstybės
biudţeto lėšų, taip pat kitų fondų
lėšų apskaita ir finansinės
atskaitomybės rengimas.

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Patikrinti pinigų uţsakymo
paraiškas pagal poreikį

FBD Nacionalinės
paramos
planavimo skyrius

I–IV ketv.

Parengti teisės aktų projektus ir
kitus dokumentus, 8 vnt.;
Perţiūrėti kitų ministerijos
padalinių rengtus teisės aktų
projektus ir sutartis pagal poreikį

FBD Nacionalinės
paramos
planavimo skyrius

I–IV ketv.

Asmenų elektroniniu būdu
pateikiamų ministerijai
klausimų/prašymų tvarkymo
sistemos sukūrimas ir diegimas;
Parengtų atsakymų į asmenų
paklausimus, susijusių su
ministerijos veikla, skaičius, 1400
vnt.
Tinkamai ir laiku vykdyti Lietuvos
ţuvininkystės sektoriaus 2007–
2013 metų veiksmų programos V
prioritetinės krypties „Techninė
parama“ veiklų „Veiksmų
programos parengimas, valdymas,
prieţiūra ir kontrolė“ ir „Veiksmų
programos viešinimas ir
informavimas“ lėšų apskaitą, rengti
finansinę atskaitomybę,
organizuoti lėšų pervedimą jų
gavėjams pagal ministerijos
vadovybės patvirtintas išlaidų
sąmatas.
Tinkamai ir laiku vykdyti Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 metų

Interesantų
priėmimo skyrius

Buhalterinės
apskaitos skyrius

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

67. Ţemės ūkio ministerijos balanse
esančio materialiojo ir
nematerialiojo turto, atsargų,
piniginių lėšų, atsiskaitymų ir
įsipareigojimų inventorizavimas

68. Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos priemonės
„Techninė pagalba“ pirmos veiklos
srities „Parama programos
parengimui, valdymui, prieţiūrai ir
kontrolei“ apskaitos vedimas
69. Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos priemonės
„Techninė pagalba“ veiklos srities
„Nacionalinis kaimo tinklas“
apskaitos vedimas
70. NMA pateiktų pinigų uţsakymo
paraiškų tikrinimas ir pateikimas
finansų ministerijai apmokėjimui.

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
programos priemonės „Techninė
pagalba“ antra veiklos srities
„Informavimas ir viešumas“ lėšų
apskaitą, rengti finansinę
atskaitomybę, organizuoti lėšų
pervedimą jų gavėjams pagal
ministerijos vadovybės patvirtintas
išlaidų sąmatas.
Atlikti transporto priemonių,
atsiskaitymų iš ministerijai išlaikyti
skirtų lėšų Lietuvos kaimo plėtros
2007– 2013 metų programos
priemonės „Techninė pagalba“
pirmos ir antros veiklos srities lėšų,
Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus
2007–2013 m. veiksmų programos
krypties „Techninė parama“ abiejų
veiklų lėšų su atskaitingais
asmenimis, su kitais debitoriais ir
kreditoriais inventorizacijas
Suvesti apskaitos duomenis į
FVAIS sistemą, sutikrinti
duomenis ataskaitose

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Buhalterinės
apskaitos skyrius

IV ketv.

Buhalterinės
apskaitos skyrius

I–IV ketv.

Suvesti apskaitos duomenis į
FVAIS sistemą, sutikrinti
duomenis ataskaitose

Buhalterinės
apskaitos skyrius

I–IV ketv.

Patikrinti ir pateikti Finansų
ministerijai Europos ţuvininkystės
fondo, Kaimo plėtros ir verslo
skatinimo, Ţemės ūkio rinkos

Buhalterinės
apskaitos skyrius

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

71. Pateiktų išlaidų sąmatos
vykdymo ataskaitų ir formų Nr.2
tikrinimas ir vertinimas

72. NMA ataskaitų apie ES biudţeto
gautinų lėšų intervencinių pirkimų
išlaidoms kompensavimą tikrinimas
ir ataskaitų finansų ministerijai
sudarymas ir siuntimas
73. NMA pateiktų paraiškų apie
tiesioginėms išmokoms apmokėjimą
ataskaitos teikimas Finansų
ministerijai
74. NMA pranešimų apie pervestus
nusavintus uţstatus apskaita ir
ataskaitų tikrinimas bei sudarymas.
75. Ţemės ūkio ministerijos
darbuotojų darbo uţmokesčio
apskaita

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
reguliavimo ir pajamų palaikymo
programų pinigų uţsakymo
paraiškas, 6000 vnt.
Patikrinti Europos ţuvininkystės
fondo, Kaimo plėtros ir verslo
skatinimo, Ţemės ūkio rinkos
reguliavimo ir pajamų palaikymo
programų lėšų ataskaitas, kiekvieną
mėnesį
Patikrinti ataskaitas ir parengti
ataskaitas Finansų ministerijai, 4
vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Buhalterinės
apskaitos skyrius

I–IV ketv.

Buhalterinės
apskaitos skyrius

I–IV ketv.

Pagal atliekamus mokėjimus, apie
150 vnt.

Buhalterinės
apskaitos skyrius

I–IV ketv.

Pagal atliekamus mokėjimus

Buhalterinės
apskaitos skyrius

I–IV ketv.

Buhalterinės
apskaitos skyrius

I–IV ketv.

Buhalterinės
apskaitos skyrius

I–IV ketv.

Uţtikrinti efektyvų ir kokybišką
buhalterinės apskaitos procesą,
vadovaujantis teisinėmis
priemonėmis vykdyti darbo
uţmokesčio apskaitą pagal
priskirtas darbuotojų darbo grupes,
rengti finansinės atskaitomybės ir
kitas ataskaitas
76. Ankstesnių metų grįţtamųjų lėšų Sukelti apskaitos duomenis į
apskaitos, biudţetinių įstaigų pajamų FVAIS sistemą.
įmokų, pajamų uţ turto nuomą
Sukelti ir konsoliduoti duomenis
apskaitos tvarkymas, darbo laiko
Viešojo sektoriaus apskaitos ir
apskaita, mokėjimo paraiškų
ataskaitų konsolidavimo
formavimas, finansinių ataskaitų
informacinėje sistemoje (VSAKIS)

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

01.01.02.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

konsolidavimas
77. Ministerijai skiriamų Europos
Sąjungos ir valstybės biudţeto lėšų
apskaita ir finansinės atskaitomybės
rengimas. Lėšų pervedimo jų
gavėjams organizavimas, kasos
operacijų, turto, debitorių-kreditorių,
darbuotojų komandiruočių, kitų lėšų
ir fondų apskaita, atlyginimo
darbuotojams išmokėjimas,
inventorizacijos
Diplomatinių atstovų veiklos uţtikrinimas
1. Seminaro „Lietuvos ţemės ūkio
vystymasis“ organizavimas Europos
savaitei paminėti Vokietijos
Tiuringijos ţemėje
2.Verslo misijos organizavimas
Vokietijos MeklenburgoVorpomerno ţemės verslininkams
3. Lietuvos interesų atstovavimas
Europos Sąjungos institucijose

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
Uţtikrinti buhalterinės ir finansinės
atskaitomybės sudarymą ir
pristatymą nustatytais terminais ir
adresais

Atsakingi
vykdytojai
Buhalterinės
apskaitos skyrius

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

I–IV ketv.

2 397
Skaitytas pranešimas, 1 vnt.
Parengta ataskaita, 1 vnt.

D. Lipps

II ketv.

Surengti verslo kontaktus, 6 vnt.
Parengta ataskaita, 1 vnt.

D. Lipps

II ketv.

Rinkti ir teikti informaciją
suinteresuotoms ES ir Lietuvos
institucijoms dėl Bendrosios ţemės
ūkio ir ţuvininkystės politikos,
(raštai, pranešimai el. paštu) 1300
vnt.
Organizuoti susitikimus su ES šalių
narių atstovais ir ES institucijų
pareigūnais, 45 vnt.
Uţmegzti naujus ryšius su ES
institucijų, visuomeninių
organizacijų bei verslo atstovais,
30 vnt.
Pristatyti Lietuvos poziciją ES
institucijų ir jų darbo organų
posėdţiuose, 300 posėdţių.

Ministerijos
deleguotieji spec.
atašė Lietuvos
nuolatinėje
atstovybėje ES

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas
01.01.03.

01.02.02.

01.02.03.

01.02.07.

01.02.12.

01.03.01

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Ţemės ūkio ministerijos projektų vykdymas
1. Tarptautinio bendradarbiavimo
Vykdyti veiklas, 8 vnt.
veiklos uţtikrinimas
Ţemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų veiklos uţtikrinimas
Teisinės bazės parengimas, sutarčių Informacinių sistemų, duomenų
sudarymas ir vykdymo kontrolė
bazių, registrų skaičius, 12 vnt.
Ūkių apskaitos duomenų tinklo veiklos uţtikrinimas
Sklandţios visų Ūkių apskaitos
duomenų tinklo dalyvių veiklos
uţtikrinimas
Valstybės reikmėms atliekami pieno tyrimai
Sutarčių su VĮ „Pieno tyrimai“
parengimas, sutarčių vykdymo
kontrolė, lėšų planavimas
Nenumatytos įmokos į Europos Sąjungos biudţetą
Europos Bendrijos lėšomis
atsisakytų finansuoti sumų
įmokėjimo į Europos Sąjungos
biudţetą uţtikrinimas
Valstybės rezervo saugojimas ir atnaujinamas
1. Teisės aktų, reglamentuojančių
valstybės rezervo saugojimą,
taikymo prieţiūra
2. Teisės aktų, reglamentuojančių
valstybės rezervo atsargų
atnaujinimo procedūras, taikymas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt
370

EPVD Eksporto
skatinimo skyrius

I–IV ketv.

Ţemės ūkio
informacinių
sistemų skyrius

I–IV ketv.

Finansavimo sutartys, 4 vnt.
ŪADT nacionalinės tarybos
posėdis. 1 vnt.

FBD Finansų ir
apskaitos politikos
įgyvendinimo
skyrius

I–IV ketv

Pieno tyrimų, atliekamų valstybės
reikmėms, skaičius, 2600 tūkst.
vnt.
Atlikti dokumentų analizes, 48 vnt.

ŢMŪD Mėsos ir
pieno skyrius

I–IV ketv.

Lėšų, skirtų padengti Europos
Sąjungos atsisakytas finansuoti
sumas, panaudojimas, 100 proc.

FBD Biudţeto
skyrius

I–IV ketv.

10 272

1 729

5000

200

7 700
Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymą, 1 vnt.
Parengti pasaugos sutartis, 3 vnt.
Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymus, 2 vnt.

ŢMŪD
Augalininkystės
skyrius,
Perdirbtų produktų
skyrius
ŢMŪD
Augalininkystės
skyrius,
Perdirbtų produktų
skyrius
TD Asmenų
veiklos

I–IV ketv.

I–IV ketv.

39

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

3. Tinkamo sukaupto valstybės
rezervo saugojimo uţtikrinimas
4. Atsakingų saugotojų pateikiamų
aktų analizė

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Saugoti 5 tonas cukraus
Išanalizuoti 12 aktų

Atsakingi
vykdytojai
reglamentavimo,
turto ir viešųjų
pirkimų skyrius
ŢMŪD Perdirbtų
produktų skyrius
ŢMŪD Perdirbtų
produktų skyrius

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

I–IV ketv.
I–IV ketv.

ŢUVININKYSTĖS PLĖTRA IR KONKURENCINGUMAS (02.001)
01.01.01.
01.01.02.
01.01.03.

01.01.04.
01.02.01.

01.02.02.

Laivų ţvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui
–
Laikinas ţvejybinės veiklos nutraukimas
–
Ţvejybos laivų modernizavimas
1. Teisinės bazės parengimas
2. Susitikimų su potencialiais
pareiškėjais, paramos gavėjais
organizavimas
Socialinio ir ekonominio pobūdţio priemonės
–
Akvakultūra
1. Teisinės bazės parengimas

0
0
0
Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymus, 2 vnt.
Suorganizuoti susitikimus, 2 vnt.

ŢD ES paramos
skyrius, T. Keršys
ŢD ES paramos
skyrius, T. Keršys

I–IV ketv.
I–IV ketv.

0
20 333
Parengta ţemės ūkio ministro
įsakymų 2 vnt.

2. Susitikimų su potencialiais
pareiškėjais, paramos gavėjais
organizavimas
Ţvejyba vidaus vandenyse
1. Teisinės bazės parengimas

Suorganizuoti susitikimus, 1 vnt.

2. Susitikimų su potencialiais
pareiškėjais, paramos gavėjais
organizavimas

Suorganizuoti susitikimus, 2 vnt.

ŢD ES paramos
skyrius,
E. Urbonaitė
ŢD ES paramos
skyrius,
E. Urbonaitė

I–IV ketv.

ŢD ES paramos
skyrius,
E. Urbonaitė
ŢD ES paramos
skyrius,
E. Urbonaitė

I–IV ketv.

I–IV ketv.

1 915
Parengta ţemės ūkio ministro
įsakymų 4 vnt.

I–IV ketv.

40

Priemonės
kodas
01.02.03.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Ţuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara
1. Teisinės bazės parengimas
Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymus, 2 vnt.
2. Susitikimų su potencialiais
pareiškėjais, paramos gavėjais

01.03.01.

01.03.02.

01.03.03.

01.03.04.

01.04.01.

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Ţvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos
Teisinės bazės parengimas

Kolektyviniai veiksmai
1. Teisinės bazės parengimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

21 950
ŢD ES paramos
skyrius,
E. Urbonaitė
ŢD ES paramos
skyrius,
E. Urbonaitė

I–IV ketv.

Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymą, 1 vnt.

ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė

I–IV ketv.

Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymus, 2 vnt.

ŢD ES paramos
skyrius,
S. Utaraitė
ŢD ES paramos
skyrius,
S. Utaraitė

I–IV ketv.

Suorganizuoti susitikimus, 1 vnt.

Asignavimai
tūkst. Lt

I–IV ketv.

0

6 622

2. Su priemone „Kolektyviniai
Suorganizuoti posėdţius /
veiksmai“ susijusių posėdţių
susitikimus, 2 vnt.
organizavimas
Vandens faunos ir floros apsaugai ir plėtojimui skirtos priemonės
1. Teisinės bazės parengimas
Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymą, 1 vnt.
2. Su priemone „Vandens faunos ir
floros apsaugai ir plėtojimui skirtos
priemonės“ susijusių posėdţių
organizavimas

Suorganizuoti posėdţius/
susitikimus, 1 vnt.

1. Teisinės bazės parengimas

Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymą, 1 vnt.

I–IV ketv.

1 000
ŢD ES paramos
skyrius,
S. Utaraitė
ŢD ES paramos
skyrius,
S. Utaraitė

I–IV ketv.

ŢD ES paramos
skyrius,
T. Keršys
ŢD ES paramos
skyrius,
T. Keršys

I–IV ketv.

I–IV ketv.

Bandomieji projektai

649

2. Su priemone „Bandomieji
projektai“ susijusių posėdţių
organizavimas
Tvari ţuvininkystės regionų plėtra

Suorganizuoti posėdţius /
susitikimus, 3 vnt.

I–IV ketv.

1 219

41

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
1.Teisinės bazės parengimas

01.05.01.

01.05.02.

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymus, 2 vnt.
Suorganizuoti posėdţius /
susitikimus, 2 vnt.

2. Su priemonės „Tvari
ţuvininkystės regionų plėtra“
stebėsenos ir vertinimo veikla
susijusių posėdţių organizavimas
Techninė parama (veiksmų programai parengti, valdyti, priţiūrėti ir kontroliuoti)
1. Su stebėsenos ir vertinimo veikla Suorganizuoti posėdţius: Lietuvos
susijusių posėdţių organizavimas
ţuvininkystės 2007–2013 metų
veiksmų programos stebėsenos
komiteto, 2 vnt.
Lietuvos ţuvininkystės 2007–2013
metų veiksmų programos valdymo
komiteto, 1 vnt., Lietuvos
ţuvininkystės sektoriaus 2007–
2013 metų veiksmų programos
priemonių projektų atrankos
komiteto, 6 vnt.
2. Veiksmų programą
Suorganizuoti mokymus, 10 vnt.
administruojančio personalo
administracinių gebėjimų
stiprinimas
3. Veiksmų programos
Suorganizuoti tyrimą, 1 vnt.
įgyvendinimo tyrimai
(Lietuvos ţuvininkystės 2007–
2013 metų veiksmų programos
tarpinis vertinimas, 1 vnt.)
Techninė parama (veiksmų programai viešinti ir informuoti)
1. Informavimas ir viešinimas
Straipsnių ar informacinių
spaudoje, televizijos laidose, radijo
pranešimų skaičius, 10 vnt.
laidose
Sukurtų ir transliuotų TV reportaţų
skaičius, 10 vnt.
Transliuotų informacinių
pranešimų skaičius, 5 vnt.
2. Seminarai, konferencijos,
Konferencijų ir seminarų, skirtų
mokymai, konsultacijos
ZRVVG nariams, skaičius, 2 vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ŢD ES paramos
skyrius, S. Utaraitė
ŢD ES paramos
skyrius, S. Utaraitė

I–IV ketv.

ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė

I–IV ketv.

ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė

I–IV ketv.

ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt

I–IV ketv.

2 523

528
ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė

I–IV ketv.

ŢD ES paramos
skyrius,

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

01.05.03.

01.05.04.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

3. Ţuvininkystės sektoriaus plėtros
pristatymas parodose

Parengti pristatymą parodoje, 1
vnt. (paroda „Ką pasėsi...“)

4. Informacinių leidinių leidyba ir
platinimas

Išleistų leidinių rūšių skaičius, 2
vnt.

Techninės paramos PVM (veiksmų programai parengti, valdyti, priţiūrėti ir kontroliuoti)
1. Su stebėsenos ir vertinimo veikla
Suorganizuoti posėdţius: Lietuvos
susijusių posėdţių organizavimas
ţuvininkystės 2007–2013 metų
veiksmų programos stebėsenos
komiteto, 2 vnt.
Lietuvos ţuvininkystės 2007–2013
metų veiksmų programos valdymo
komiteto, 1 vnt., Lietuvos
ţuvininkystės sektoriaus 2007–
2013 metų veiksmų programos
priemonių projektų atrankos
komiteto, 6 vnt.
2. Veiksmų programą
Suorganizuoti mokymus, 10 vnt.
administruojančio personalo
administracinių gebėjimų
stiprinimas
3. Veiksmų programos
Suorganizuotų tyrimą, 1 vnt.
įgyvendinimo tyrimai
(Lietuvos ţuvininkystės 2007–
2013 metų veiksmų programos
tarpinis vertinimas, 1 vnt.)
Techninės paramos PVM (veiksmų programai viešinti ir informuoti)
1. Informavimas ir viešinimas
Straipsnių ar informacinių
spaudoje, televizijos laidose, radijo
pranešimų skaičius, 10 vnt.
laidose
Sukurtų ir transliuotų TV reportaţų
skaičius, 10 vnt.
Transliuotų informacinių
pranešimų skaičius, 5 vnt.
2. Seminarai, konferencijos,
Konferencijų ir seminarų, skirtų

Atsakingi
vykdytojai
A. Klemanskaitė
ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė
ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

I–IV ketv.

I–IV ketv.

322
ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė

I–IV ketv.

ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė

I–IV ketv.

ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė

I–IV ketv.

ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė

I–IV ketv.

ŢD ES paramos

I–IV ketv.

115

43

Priemonės
kodas

01.05.05.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

mokymai, konsultacijos

ZRVVG nariams, skaičius, 2 vnt.

3. Ţuvininkystės sektoriaus plėtros
pristatymas parodose

Parengti pristatymą parodoje, 1
vnt. (paroda „Ką pasėsi...“)

4. Informacinių leidinių leidyba ir
platinimas

Išleistų leidinių rūšių skaičius, 2
vnt.

PVM (išskyrus Techninę paramą)
Atliekami veiksmai atitinka
programos priemonių (išskyrus
Techninę paramą) nurodytus
veiksmus

Atsakingi
vykdytojai
skyrius,
A. Klemanskaitė
ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė
ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

I–IV ketv.

I–IV ketv.

50
ŢD

I–IV ketv.

ŢVEJYBOS KONTROLĖ IR ŢUVŲ IŠTEKLIŲ IŠSAUGOJIMAS (02.002)
01.02.03.

Parama gamtos išteklių apsaugai gerinti ţuvininkystės tvenkiniuose
Valstybės pagalbos skyrimas
Paremta akvakultūros įmonių/ūkių,
akvakultūros įmonėms/ūkiams
10 vnt.
gamtos išteklių apsaugai gerinti
ţuvininkystės tvenkiniuose

622
ŢD Ţuvininkystės
politikos skyrius

IV ketv.

FITOSANITARIJA, AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŢIAGOS IR GRŪDŲ KOKYBĖS KONTROLĖ, VEISLIŲ TYRIMAI (04.001)
01.01.02

Parama kompensuojant nuostolius dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo
Teisinės bazės parengimas
Parengti LRV nutarimą „Dėl
nuostolių dėl fitosanitarijos
priemonių naudojimo dalinio
kompensavimo taisyklių“, 1 vnt.
Parengti Ţemės ūkio ministro
įsakymą „Kompensacijos uţ
nuostolius dėl fitosanitarijos
priemonių naudojimo skaičiavimo
metodikos patvirtinimo“, 1 vnt.

EPVD – Ekonomikos ir programų vertinimo departamentas
FBD – Finansų ir biudţeto departamentas

500
ŢMŪD,
Augalininkystės
skyrius,
D. Abraitytė

I–IV ketv.
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IKPD – išteklių ir kokybės politikos departamentas
KPD – Kaimo plėtros departamentas
VAD – Vidaus audito departamentas
TD – Teisės departamentas
ŢMŪD – Ţemės ir maisto ūkio departamentas
ŢD – Ţuvininkystės departamentas
ESRKPPS – ES reikalų koordinavimo ir pasirengimo pirmininkavimui skyrius
NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Ţemės ūkio ministerijos
LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė
URM – Uţsienio reikalų ministerija

____________________________

