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ŢEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2012 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. Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

2. 2. Priemonės prieţiūros ir
stebėsenos organizavimas

01.01.02.

Naudojimasis konsultavimo paslaugomis
1. Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
2. Konsultavimo įstaigų ir
konsultantų akreditavimas
konsultavimo paslaugoms teikti

01.01.03.

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt
10 908

Atnaujinti nuo 2012 metų taikomas
priemonės įgyvendinimo taisykles, 2
vnt.
Paskelbti ribotos trukmės projektinių
pasiūlymų surinkimus, 2 vnt.
Suorganizuoti projektų atrankos
komitetų ir kitų komisijų posėdţius,
4vnt.
Patikrų vietoje skaičius, 10 vnt.
Tyrimų skaičius, 1 vnt.

KPD Tautinio
I–IV ketv.
paveldo ir mokymo
skyrius,
J. Zaluska,
J. Klipčiuvienė

Pakeisti priemonės įgyvendinimo
taisykles, 1 vnt.
Parengti atsakymus į raštu ir el. paštu
gautus klausimus, 10 vnt.
Pakeisti konsultavimo įstaigų ir
konsultantų akreditavimo taisykles, 2
vnt.
Suorganizuoti Konsultavimo įstaigų ir
konsultantų akreditavimo komisijos
posėdţius, 6 vnt.

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

KPD Tautinio
I–IV ketv.
paveldo ir mokymo
skyrius,
J. Zaluska,
J. Klipčiuvienė
2 536
I–IV ketv.

I–IV ketv.

1 236

2

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

01.01.04.

01.01.05.

01.01.06.

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Parengti raštus ir atsakymus į skundus
ir klausimus, 10 vnt.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, 50 vnt.
Atnaujinti nuo 2012 metų taikomas
priemonės įgyvendinimo taisykles, 1
vnt.
Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės ţemės ūkio gamybos
Priemonės įgyvendinimo
Atnaujinti nuo 2012 metų taikomas
koordinavimas
priemonės įgyvendinimo taisykles, 2
vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius,
400 vnt.
Pusiau natūrinis ūkininkavimas
Priemonės įgyvendinimo
Atnaujinti nuo 2012 metų taikomas
koordinavimas
priemonės įgyvendinimo taisykles, 1
vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius,
400 vnt.
Ţemės ūkio valdų modernizavimas
1. Priemonės įgyvendinimo
Parengti raštus ir atsakymus į skundus
koordinavimas
ir klausimus, 10 vnt.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, 50 vnt.
Atnaujinti nuo 2012 metų taikomas
priemonės įgyvendinimo taisykles, 2
vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius, 50
vnt.
2. Paramos skyrimo proceso
Suorganizuoti projektų atrankos
organizavimas pagal priemonę
komitetų posėdţius, 10 vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
J. Pupius

I–IV ketv.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
A. Kvedarienė

I-IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt

68 532

9 264
KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
Š. Celiešius

I ketv.

II-III ketv.
IV ketv.
109 298

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
M. Jusienė

I–IV ketv.

KPD
Kompensacijų ir

I–IV ketv.

3

Priemonės
kodas
01.01.07.

01.01.08.

01.01.09.

01.01.10.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

pateiktiems projektams, kurių
vertė viršija 1 mln. Lt.
Miškų ekonominės vertės didinimas
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Parengti raštus ir atsakymus į
klausimus bei skundus, 10 vnt.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, 20 vnt.
Ţemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra
1. Veiklos srities „Miškų
Atnaujinti 2012 metų paraiškų
infrastruktūros gerinimas“
surinkimui taikomas priemonės veiklos
įgyvendinimo koordinavimas
srities įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius, 5
vnt.
2. Veiklos srities „Ţemės
Atnaujinti 2012 metų paraiškų
konsolidacija“ įgyvendinimo
surinkimui taikomas priemonės veiklos
koordinavimas
srities įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.
Priemonės veiklos srities „Ţemės Paremtų projektų skaičius, 72 vnt.
ūkio vandentvarka“ įgyvendinimo
koordinavimas
Ţemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
Priemonės įgyvendinimo
Atnaujinti 2012 metų paraiškų
koordinavimas
surinkimui taikomas priemonės veiklos
srities įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paramos
paraiškų surinkimą 2012 m., 1 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius, 7
vnt.
Dalyvavimas maisto kokybės schemose
1. Priemonės „Dalyvavimas
Padidinti per metus sertifikuotų
maisto kokybės schemose“
išskirtinės kokybės produktų gamintojų
įgyvendinimo koordinavimas
skaičių 20 proc.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

investicijų skyrius,
J. Pupius
15 492
KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
A. Grygalienė

I–IV ketv.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
A. Grygalienė

I ketv.

48 444

II ketv.
III-IV ketv.
KPD
III-IV ketv.
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
A.Kunigėlis
IKPD Melioracijos I–III ketv.
ir biokuro skyrius,
V. Vitukynas
107 844
KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
A.Kunigėlis

II–IV ketv.

IKPD Kokybės
politikos skyrius,
A. Miškinienė

I–IV ketv.

600

4

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
2. Kokybiškų ţemės ūkio ir
maisto produktų populiarinimas

01.01.13.

01.01.14.

01.01.15.

01.01.16.

01.01.17.

01.01.18.

Parama biodegalų gamybos plėtrai
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
Parengti ir pateikti viešinimui
informacinius pranešimus apie
kokybiškus ţemės ūkio ir maisto
produktus skaičius, 4 vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

IKPD Kokybės
politikos skyrius,
A. Miškinienė

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt

18 600
Parengti priemonės įgyvendinimo
taisyklių pakeitimus, 1 vnt.

IKPD Melioracijos
IV 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, 269 IKPD Melioracijos I–IV ketv.
apskaičiavimas ir darbų vykdymo km
ir biokuro skyrius,
ataskaitų vertinimas
Rekonstruoti vandens pralaidų, 114
P. Garnelis
vnt.
Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinė prieţiūra
1. Melioracijos darbų ir
Atlikti 6 savivaldybių veiklos
IKPD Melioracijos
IV ketv.
melioracijos statinių naudojimo
melioracijos srityje kompleksinį
ir biokuro skyrius,
valstybinės prieţiūros
patikrinimą
S. Dangveckas
koordinavimas
2. Melioracijos darbų ir
Atlikti ūkio subjektų veiklos
IKPD Melioracijos
IV ketv.
melioracijos statinių naudojimo
melioracijos srityje tikrinimus ir
ir biokuro skyrius,
valstybinės prieţiūros ataskaitų
tyrimus, 44 vnt.
S. Dangveckas
vertinimas
Parama gyvulių veislininkystei
Priemonės įgyvendinimo
Parengti taisyklių pakeitimą, 1vnt.
ŢMŪD
I–IV ketv.
koordinavimas, pagalbos
Tiksliau išdėstyti pagalbos
Gyvulininkystės
veislininkystei taisyklių
veislininkystei skyrimo kriterijus
ir veterinarijos
pakeitimo parengimas
skyrius
Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimas
Priemonės įgyvendinimo
Sudaryti sutartis su ūkio subjektais,
ŢMŪD
I–IV ketv.
koordinavimas
saugojančiais ūkinius genetinius
Gyvulininkystės
išteklius, 5 vnt.
ir veterinarijos
skyrius
Parama kokybiškų ţemės ūkio ir maisto produktų gamybai, populiarinimui ir realizavimui skatinti

4 326

446

9 947

2 194

412
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

01.01.19.

01.01.20.

01.01.21.

01.01.22.

01.01.23.

Parama šalutiniams gyvūniniams produktams tvarkyti
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Parama kreditų palūkanoms kompensuoti
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Parama draudimo įmokoms kompensuoti
Draudimo įmokų dalinio
kompensavimo teisinės bazės
rengimas ir priemonės sklaida

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pagalbos gavėjų, gaminančių ar
siekiančių gaminti kokybiškus ţemės
ūkio ir (ar) maisto produktus, skaičius,
4 vnt.
ES lygmeniu įregistruoti Seinų/Lazdijų
krašto medaus pavadinimą kaip
saugomą kilmės vietos nuorodą

IKPD Kokybės
politikos skyrius,
A.Banienė

I–IV ketv.

IKPD Kokybės
politikos skyrius,
J. Martutaitytė

II–III ketv.

Finansuoti paramos gavėjus – visus
gyvūnų augintojus, kurie remiami uţ
saugų nugaišusių gyvūnų sutvarkymą,
pagal poreikį

ŢMŪD
Gyvulininkystės
veterinarijos
skyrius

I–IV ketv.

Parengti priemonės įgyvendinimo
taisyklių pakeitimus, 3 vnt.

FBD Nacionalinės I–IV ketv.
paramos planavimo
skyrius,
G.Ališauskienė

Asignavimai
tūkst. Lt

2 968

4 690

Parengti ţemės ūkio ministro įsakymą, EPVD Strateginio
I–IV ketv.
1 vnt.
planavimo ir
Ţemės ūkio veiklos subjektų,
mokslo skyrius,
apdraudusių augalus skaičius, 400 vnt. A. Devenis
Parama garantiniam uţmokesčiui ir daliai draudimo įmokų kompensuoti kreditų gavėjams, paėmusiems kreditus su UAB Ţemės
ūkio paskolų garantijų fondo garantija
Priemonės įgyvendinimo
Parengti garantinio uţmokesčio
FBD Nacionalinės I–IV ketv.
koordinavimas
kompensavimo lizingu perkantiems
paramos planavimo
ūkio subjektams taisykles, 1 vnt.
skyrius,
Kreditų su garantija, uţ kurių suteikimą M. Butkus
mokamo garantinio uţmokesčio dalis
kompensuojama, skaičius, 75 vnt.
Parama dalyvauti tarptautiniuose ţemės ir maisto ūkio renginiuose ir parodose
1. Paraiškų rinkimas dalyvavimui Suorganizuotų ūkio subjektų
PPTBD
I–IV ketv.
parodose organizuoti, paraiškų
dalyvavimas tarptautinėse parodose
Tarptautinių
vertinimas, lėšų tvirtinimas.
skaičius, 8 vnt.
reikalų ir eksporto
2. Dalyvavimo tarptautinėje
skatinimo skyrius,

19 665

1 340

301
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Priemonės
kodas

01.01.24.

01.01.25.

01.01.26.

01.01.27.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

parodoje Pietų Korėjoje „EXPO
2012 organizavimas.
3. Kvietimo teikti paraiškas
dalyvauti parodoje
„Agrobalt2012“ gaunant de
minimis“ paramą skelbimas
Parama ţemdirbių konsultavimui
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

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

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

R. Kėkštienė

2 748
Priemonės įgyvendinimo taisyklių
keitimų skaičius, 1 vnt.
Priimti ir įvertinti paraiškas paramai
gauti, 2 vnt.
Surengti Priemonių atrankos komiteto
posėdį, 1 vnt.
Parengti sprendimą dėl paramos
skyrimo ar neskyrimo, 1 vnt.

KPD
Tautinio paveldo ir
mokymo skyrius,
S.Miškinis

I–IV ketv.

1 436
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, 35 vnt.

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

I–IV ketv.

321
Finansuoti tarptautinį tyrimų
projektą, 7 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 paraiškas,
EPVD Strateginio
ţemdirbių ir kaimo gyventojų
virš 60 vnt.
planavimo ir
šviečiamųjų renginių paraiškų
Finansuoti priemones, 40 vnt.
mokslo skyrius,

I–IV ketv.

431
I–IV ketv.
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Priemonės
kodas
01.01.28.

01.01.29.

01.01.30.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

surinkimas, priemonių atranka,
vykdytojų patvirtinimas
Parama gamintojų kooperacijai plėtoti
1. Teisės aktų, susijusių su
priemonės įgyvendinimu,
parengimas ir priemonės
įgyvendinimo koordinavimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

S. Smalskytė

Parengti ţemės ūkio ministro įsakymus TD Asmenų
I–IV ketv.
dėl kooperatinių bendrovių
veiklos
(kooperatyvų) pripaţinimo ţemės ūkio reglamentavimo,
kooperatinėmis bendrovėmis
turto ir viešųjų
(kooperatyvais), 10 vnt.
pirkimų skyrius,
Paramą gavusių kooperatinių
G. Pečiuliauskas,
bendrovių (kooperatyvų) skaičius, 10
N. Slavinskienė
vnt.
2. Raštų, paţymų parengimas,
Parengti iniciatyvinius raštus, 20 vnt.
TD Asmenų
I–IV ketv.
teikimų išnagrinėjimas bei kitų su Išnagrinėti teikimus dėl kooperatinių
veiklos
priemonės įgyvendinimo
bendrovių (kooperatyvų) pripaţinimo
reglamentavimo,
prieţiūra susijusių veiksmų
ţemės ūkio kooperatinėmis
turto ir viešųjų
atlikimas
bendrovėmis (kooperatyvais), 10 vnt.
pirkimų skyrius,
Parengti atsakymus į raštu ir el. paštu
G. Pečiuliauskas,
gautus paklausimus, skundus, 4 vnt.
N. Slavinskienė
Suorganizuoti Nacionalinės
kooperacijos komisijos posėdį, 1 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
Priemonės įgyvendinimo
Priimti ir įvertinti paraiškas paramai
KPD
I–IV ketv.
koordinavimas
gauti, 12 vnt.
Tautinio paveldo ir
Surengti Priemonių atrankos komiteto
mokymo skyrius,
posėdį, 1 vnt.
S.Miškinis
Parengti sprendimą dėl paramos
skyrimo ar neskyrimo, 1 vnt.
Informacijos apie ţemės ir maisto ūkio, ţuvininkystės politiką ir kitas aktualijas sklaida
Visuomenės informavimas per
Informacinių pranešimų publikavimas
Viešųjų ryšių
I–IV ketv.
šalies ţiniasklaidos priemones
respublikinėje ir regioninėje spaudoje,
skyrius,
apie ministerijos vykdomos
informacijos sklaida TV kanaluose ir
A. Bajoriūnas
ţemės ir maisto ūkio politikos
radijo stotyse, interneto svetainėse, 20
aktualijas, supaţindinimas su
vnt.
rengiamais teisės aktų projektais
Ţiniasklaidos priemonių skaičius, 140

862

862

479
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Priemonės
kodas

01.01.31.

01.01.32.

01.01.34.

01.01.35.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ir įsigaliojusiais teisės aktais,
vnt.
kurie yra susiję su ţemės ir
maisto ūkio sektoriumi
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, 4 vnt.;
skyrius,
parodose, mugėse, kituose
Tradicinis-reprezentacinis ministerijos A. Bajoriūnas
tarptautiniuose ir respublikiniuose renginys „Lietuvos kaimo spindulys“,
renginiuose, susijusiuose su
1 vnt.
ţemės ir maisto ūkio sektoriumi
2.Visuomenei ir ţemės ūkio
Informacinių leidinių, kitų
Viešųjų ryšių
I–III ketv.
veiklos subjektams skirtų
informacinių- techninių priemonių
skyrius,
informacinių leidinių, kitų
skaičius, 2 vnt.
A. Bajoriūnas
techninių priemonių (dalomosios
medţiagos) išleidimas
Ţemės ūkio, maisto ūkio, kaimo raidos eksperimentinės (socialinės) plėtros darbai
Ţemės, maisto ūkio ir kaimo
Finansuoti ţemės, maisto ūkio ir
EPVD Strateginio
I–IV ketv.
raidos eksperimentinės
kaimo raidos eksperimentinės
planavimo ir
(socialinės) plėtros darbų plano
(socialinės) plėtros darbus, 20 vnt.
mokslo skyrius
parengimas ir darbų vykdymo
uţtikrinimas
Parama nuostoliams uţ priverstinai dėl uţkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės –
paskerstus galvijus atlyginti
Priemonės įgyvendinimo
Finansuoti gyvūnų augintojus, kurių
ŢMŪD,
I–IV ketv.
koordinavimas
galvijai priverstinai paskerdţiami, kad
Gyvulininkystės
būtų sunaikinti gyvūnų tuberkuliozės,
ir veterinarijos
bruceliozės, enzootinės leukozės
skyrius
ţidiniai, pagal poreikį
Karvių sergamumo mastitu maţinimo ir pieno kokybės gerinimo programa
Melţimo įrangos tikrinimo
Nupirkti Viešųjų pirkimų įstatymo
ŢMŪD,
I–IV ketv.
paslaugos pirkimas
nustatyta tvarka melţimo įrangos
Gyvulininkystės
tikrinimo paslaugą
ir veterinarijos
skyrius
A. Voicechovska

Asignavimai
tūkst. Lt

910

1 067

287

350
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Priemonės
kodas
01.01.36.

01.02.01.

01.02.02.

01.02.03.

01.02.04.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – melioracijos statinių prieţiūrai, remontui, taip pat
kultūrtechninių, agromelioracinių ir agrocheminių dirvos gerinimo priemonių įgyvendinimui
Asignavimų savivaldybėms
Suremontuoti sausinimo sistemas, 1500 IKPD Melioracijos I–IV ketv.
apskaičiavimas ir darbų vykdymo ha
ir biokuro skyrius,
ataskaitų vertinimas
Priţiūrėti polderių siurblines, 89 vnt.
P. Garnelis
Agrarinės aplinkosaugos išmokos
1. Priemonės „Agrarinės
Parengti ţemės ūkio ministro įsakymą, IKPD Agrarinės
I–IV ketv.
aplinkosaugos išmokos“
1 vnt.
aplinkosaugos ir
įgyvendinimo koordinavimas
ekologinio
ūkininkavimo
skyrius,
A. Prakapienė
2. Priemonės „Agrarinės
Parengti ţemės ūkio ministro įsakymą, IKPD Agrarinės
I–IV ketv.
aplinkosaugos išmokos“
1 vnt.
aplinkosaugos ir
programos „Kraštovaizdţio
ekologinio
tvarkymas“ veiklos „Šlapynių
ūkininkavimo
tvarkymas“ įgyvendinimo
skyrius,
koordinavimas
A. Prakapienė
Pirmas ţemės ūkio paskirties ţemės apţeldinimas mišku
Priemonės įgyvendinimo
Atnaujinti 2012 metais taikomas
KPD
I–IV ketv.
koordinavimas
priemonės įgyvendinimo taisykles,
Kompensacijų ir
1vnt.
investicijų skyrius,
Skelbti ribotos trukmės paraiškų
G. Maţeika
surinkimą, 1 vnt.
Pirmas ne ţemės ūkio paskirties ir apleistos ţemės ūkio paskirties ţemės apţeldinimas mišku
Priemonės įgyvendinimo
Atnaujinti 2012 metais taikomas
KPD
I–IV ketv.
koordinavimas
priemonės įgyvendinimo taisykles,
Kompensacijų ir
1vnt.
investicijų skyrius,
Skelbti ribotos trukmės paraiškų
G. Maţeika
surinkimą, 1 vnt.
Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas
Priemonės įgyvendinimo
Suorganizuoti Projektų atrankos
KPD
I–IV ketv.
koordinavimas
komiteto posėdţius, 5 vnt.
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
K. Gineika

Asignavimai
tūkst. Lt
22 732

83 720

19 385

23 250

12 430
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Priemonės
kodas
01.02.05.

01.02.06.

01.02.07.

01.02.08.

01.02.09.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Pelno nesiekiančios investicijos miškuose
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Miškų aplinkosaugos išmokos
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt
9 060

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

Atnaujinti 2012 metais taikomas
priemonės įgyvendinimo taisykles,
1vnt.
Skelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.
Natura 2000 išmokos, susijusios su direktyva 2000/60/EC
Priemonės įgyvendinimo
Pakeisti priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
taisykles, parengiant ţemės ūkio
ministro įsakymą, 1 vnt.
Dalyvauti savivaldybių atstovų darbo su
paraiškų priėmimo informacine sistema
mokymuose, pristatant ir detalizuojant
priemonės įgyvendinimo taisyklių
naujoves, 15 vnt.
Surinktų paraiškų skaičius, 1 500 vnt.
Natura išmokos (parama Natura 2000 miškų teritorijose)
Priemonės įgyvendinimo
Pakeisti priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
taisykles, parengiant ţemės ūkio
ministro įsakymą, 1 vnt.
Dalyvauti savivaldybių atstovų darbo
su paraiškų priėmimo informacine
sistema mokymuose, pristatant ir
detalizuojant priemonės įgyvendinimo
taisyklių naujoves, 15 vnt.
Surinktų paraiškų skaičius, 350 vnt.
Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves
Priemonės įgyvendinimo
Pakeisti priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
taisykles, parengiant ţemės ūkio
ministro įsakymą, 2 vnt.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
K. Gineika

I–IV ketv.

170
KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
G. Maţeika

I–IV ketv.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
R. Motiejaitė

I–III ketv.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
R. Motiejaitė

I–III ketv.

1 265

1 015

91 964
KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

01.02.11.

01.02.12.

01.03.01.

01.03.02.

01.03.03.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Dalyvauti savivaldybių atstovų darbo
su paraiškų priėmimo informacine
sistema mokymuose, pristatant ir
detalizuojant priemonės įgyvendinimo
taisyklių naujoves, 15 vnt.
Parengti išmokos dydţio 2012 m.
apskaičiavimo ir pagrindimo metodiką, 1
vnt.
Surinktų paraiškų skaičius, 85 000 vnt.
Ilgamečiai dirvoţemio agrocheminių savybių stebėjimo tyrimai
Agrocheminių dirvoţemio
Dirvoţemio agrocheminių savybių
savybių tyrimo 2010–2012 metais stebėsena 40 tūkst. ha plote.
programos ir jos įgyvendinimo
priemonių vykdymo
organizavimas
Lietuvos dirvoţemių agrocheminių savybių duomenų bazės DirvAgroch_DB10LT rengimas
Ţemės našumo vertinimo
Parengti dirvoţemių agrocheminių
duomenų bazės kūrimo ir
savybių duomenys 817 tūkst. ha plotui.
duomenų atnaujinimo 2008–2011
metais programos vykdymo
organizavimas
Perėjimas prie ne ţemės ūkio veiklos
Priemonės įgyvendinimo
Priemonės įgyvendinimo taisyklių
koordinavimas
keitimų skaičius, 2 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius, 20
vnt.
Suorganizuoti Projektų atrankos
komiteto posėdţius, 5 vnt.
Verslo kūrimas ir plėtra
Priemonės įgyvendinimo
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius, 50
koordinavimas
vnt.
Suorganizuoti Projektų atrankos
komiteto posėdţius, 7 vnt.
Kaimo turizmo veiklos skatinimas
Priemonės įgyvendinimo
Priemonės įgyvendinimo taisyklių

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

R. Motiejaitė

600
ŢMŪD
Augalininkystės
skyrius,
A. Damanskis

I–IV ketv.

784
ŢMŪD
Augalininkystės
skyrius,
A. Damanskis

I–IV ketv.

19 972
KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
Ţ. Šukytė

I–IV ketv.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
Ţ. Šukytė

I–IV ketv.

KPD

I–IV ketv.

136 244

24 836
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
koordinavimas

01.03.04.

01.03.05.

Kaimo atnaujinimas ir plėtra
1. Veiklos „Kaimo atnaujinimas ir
kaimo gyvenamosios aplinkos
atnaujinimas, graţinimas“
įgyvendinimo koordinavimas
2. Veiklos „Asbestinių stogų
dangos keitimas“ įgyvendinimo
koordinavimas
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas
1. Vietos plėtros strategijų
įgyvendinimo uţtikrinimas,
įgyvendinant vietos projektus

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

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
keitimų skaičius, 2 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius, 50
vnt.
Suorganizuoti Projektų atrankos
komiteto posėdţius, 7 vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

Alternatyviosios
veiklos skyrius,
I. Miknevičiūtė

41 340
Pasirašytų sutarčių dėl kaimo
atnaujinimo projektų, išskyrus veiklos
„Asbestinių stogų dangos keitimas“,
įgyvendinimo skaičius, 50 vnt.
Veiklos įgyvendinimo planavimo būdu
finansuotų projektų skaičius, 4000 vnt.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
N. Padvaiskaitė
KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
N. Padvaiskaitė

I–IV ketv.

Įgyvendintų vietos projektų, pagal vietos
plėtros strategijas 51 kaimiškųjų
vietovių savivaldybės teritorijoje,
finansuotų vietos projektų (pasirašytų
sutarčių) skaičius, 1100 vnt.
Iš jų - kaimo atnaujinimo projektų
skaičius, 500 vnt.
Uţbaigtų įgyvendinti vietos projektų
skaičius, 500 vnt.
Paskelbti kvietimus Vietos veiklos
grupių vietos projektams teikti, 50 vnt.
Suorganizuoti LEADER metodo
įgyvendinimo koordinavimo grupės
posėdţius, 2 vnt.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
I. Sadovskaitė

I–IV ketv.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
I. Sadovskaitė

I–IV ketv.

Pasirašyta teritorinio bendradarbiavimo
projektų įgyvendinimo sutarčių, 50 vnt.
Finansuota teritorinio bendradarbiavimo
projektų, 10 vnt.
Pasirašyta tarptautinio bendradarbiavimo

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
I. Sadovskaitė
KPD

I–IV ketv.

I–IV ketv.

73 930

700

I–IV ketv.

13

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

tarptautinių projektų
įgyvendinimo uţtikrinimas

01.03.07.

01.03.08.

projektų įgyvendinimo sutarčių, 40 vnt.
Finansuota tarptautinio
bendradarbiavimo projektų, 10 vnt.
Parama VVG veiklai, įgūdţiams įgyti ir aktyviai pritaikyti
1.Mokymų, susijusių su įgūdţių
Pagal VVG pateiktus įgūdţių įgijimo
įgyvendinti ir koordinuoti
projektus suorganizuota tikslinių
projektus, uţtikrinimas vietos
mokomųjų renginių, 60 vnt.
veiklos grupių nariams
Konferencijų skaičius, 5 vnt.
Viešinimo renginių/seminarų skaičius,
10 vnt.
2. Mokymų, susijusių su projektų Pagal VVG pateiktus įgūdţių įgijimo
įgyvendinimu ir administravimu, projektus suorganizuota tikslinių
kaimo gyventojams,
mokomųjų renginių, 100 vnt.
nevyriausybinėms organizacijoms Išvaţiuojamųjų renginių / konferencijų
uţtikrinimas
skaičius, 15 vnt.
Tautinio paveldo išsaugojimas
1. Tautinio paveldo produktų
Parengti Tautinio paveldo produktų
apsaugos, jų rinkos ir amatų
apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros
plėtros programos koordinavimas 2012-2020 metų programos 2012-2014
metų priemonių planą, 1 vnt.
Parengti ataskaitą, 1 vnt.
2. Etnografinių kaimų
Atlikti atrinktų 5-7 etnografinių kaimų
išsaugojimo 2011–2013 metų
gyventojų gyvenimo kokybės analizę ir
tarpinstitucinio veiklos plano
išanalizuoti etnografiniuose kaimuose
koordinavimas
vykdomą ūkinę veiklą, 1 vnt.
3. Teisės aktų rengimas
Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymus, 16 vnt.
Parengti paţymas, 6 vnt.
Parengti raštus, 8 vnt.
4. Tautinio paveldo objektų
sertifikavimo proceso
koordinavimas

Surinkti ir registruoti prašymus, 120
vnt.
Dalyvauti posėdţiuose, 8 vnt.
Sertifikuotų tautinio paveldo produktų,
tradicinių amatų mokymo programų,

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

Alternatyviosios
veiklos skyrius,
I. Sadovskaitė
6 055
KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
N. Padvaiskaitė

I–IV ketv.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
N. Padvaiskaitė

I–IV ketv.

412
KPD Tautinio
paveldo ir mokymo
skyrius,
V. Dubnikienė

I–II ketv.

KPD Tautinio
II–IV ketv.
paveldo ir mokymo
skyrius,
V. Dubnikienė
KPD Tautinio
I–IV ketv.
paveldo ir
mokymo skyrius,
V. Dubnikienė,
E. Martinkienė
KPD Tautinio
I–IV ketv.
paveldo ir mokymo
skyrius,
V. Dubnikienė
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
5. Tautinio paveldo produktų
atitikties tradicijai ir tradicinių
amatininkių veiklos patikrų
organizavimas
6. Tautinio paveldo produktų
tarybos ir jų darbo grupė darbo
koordinavimas
7. Valstybės pagalbos tautinio
paveldo veiklos subjektams
koordinavimas
8. Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos priemonės
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
veiklos „Tradicinių amatų centrų
kūrimas ir (arba) plėtra“
įgyvendinimo planavimo būdu
koordinavimas
9. Viešųjų pirkimų organizavimas

10. Tautinio paveldo internetinės
svetainės administravimas

01.03.09.

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

tradicinių mugių ir tradicinių amatų
meistrų skaičius, 250 vnt.
Atlikti patikras ir parengti patikrų
ataskaitas, 60 vnt.

Įvykdymo
terminas

KPD Tautinio
paveldo ir
mokymo skyrius,
V. Dubnikienė
Organizuoti posėdţius, 2 vnt.
KPD Tautinio
Parengti posėdţių medţiagą.
paveldo ir
mokymo skyrius,
V. Dubnikienė,
E. Martinkienė
Surinkti paraiškas.
KPD Tautinio
Organizuoti posėdţius, 5 vnt.
paveldo ir
Finansuotų projektų, skatinančių tautinio mokymo skyrius,
paveldo produktų išsaugojimą, kūrimą ir E. Martinkienė
realizavimą, skaičius, 30 vnt.
Parengti raštus, 5 vnt.
KPD Tautinio
Dalyvauti posėdţiuose, 3 vnt.
paveldo ir
mokymo skyrius,
E. Martinkienė

I–IV ketv.

Suorganizuoti viešuosius pirkimus, 10
vnt.

I–IV ketv.

Administruoti Tautinio paveldo
internetinę svetainę, 1 vnt.

Parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms
Priemonės įgyvendinimo
Priemonės įgyvendinimo taisyklių
koordinavimas
keitimų skaičius, 1 vnt.
Surengti Projektų atrankos komiteto

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

Asignavimai
tūkst. Lt

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

3 748
KPD
Tautinio paveldo ir
mokymo skyrius,

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

01.04.01.

01.04.02.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

posėdţius, 2 vnt.
Parengti sprendimą dėl paramos
skyrimo ar neskyrimo, 1 vnt.
Parengti raštus ir atsakymus į skundus ir
klausimus, 5 vnt.
Parengti atsakymus į el. paštu pateiktus
klausimus, 30 vnt.
Techninė pagalba (programos parengimui, valdymui, prieţiūrai ir kontrolei)
Atsiskaitymo uţ patirtas išlaidas
Parengti ir Nacionalinei mokėjimo
pagal priemonę, kai paramos
agentūrai pateikti vertinti mokėjimo
gavėja yra Ţemės ūkio
prašymus, 10 vnt.
ministerija, 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.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

S.Miškinis

38 848
KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
A. Mačiulaitytė
I. Venciulytė

I–IV ketv.

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

I–IV ketv.

Viešųjų ryšių
skyrius,
E.Tamulienė
A.Bajoriūnas

I–IV ketv.

15 764
Parengti ir Nacionalinei mokėjimo
agentūrai pateikti vertinti mokėjimo
prašymus, 4 vnt.
Informacinių pranešimų ir straipsnių
publikavimas respublikinėje ir
regioninėje spaudoje, informacijos
sklaida TV kanaluose ir radijo stotyse,
860 vnt.
Ţiniasklaidos priemonių skaičius, 140
vnt.
Surengtų parodų skaičius, 3 vnt.
Atliktų sociologinių apklausų skaičius,
12 vnt.
Surengtų informacinių renginių
skaičius, 10 vnt.
Surengtų prezentacijų /kampanijų
skaičius, 2 vnt.
Surengtų viešinimo akcijų skaičius, 24
vnt.
Parengtų ir išleistų leidinių skaičius, 5

I–IV ketv.

16

Priemonės
kodas

01.04.03.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

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

01.04.04.

01.04.05.

01.04.06.

01.04.07.

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
vnt.
Surengtų seminarų, mokymų,
konferencijų skaičius, 170 vnt.

Atsakingi
vykdytojai
Viešųjų ryšių
skyrius,
E.Tamulienė
A.Bajoriūnas

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

I–IV ketv.

10 828
Parengti mokėjimo prašymus, 5 vnt.
Parengti paţymas, 20 vnt.
Uţtikrinti Tinklo struktūros grandţių
veiklos koordinavimą, 20 vnt.
Parengti teisės aktus, susijusius su
Tinklo veikla, 5 vnt.
Parengti teisės aktus, susijusius su
Tinklo veiksmų plano įgyvendinimu, 2
vnt.
Surinkti ir registruoti projektinius
pasiūlymus, 400 vnt.

Techninės pagalbos PVM (programos parengimui, valdymui, prieţiūrai ir kontrolei)
Atsiskaitymo uţ patirtas išlaidas
Parengti ir Nacionalinei mokėjimo
pagal priemonę, kai paramos
agentūrai pateikti vertinti mokėjimo
gavėja yra Ţemės ūkio
prašymus, 6 vnt.
ministerija, uţtikrinimas
Techninės pagalbos PVM (informavimas ir viešumas)
Atsiskaitymo uţ patirtas išlaidas
Parengti ir Nacionalinei mokėjimo
pagal priemonę, kai paramos
agentūrai pateikti vertinti mokėjimo
gavėja yra Ţemės ūkio
prašymus, 4 vnt.
ministerija, uţtikrinimas
Techninės pagalbos PVM (Nacionalinis kaimo tinklas)
Atliekami veiksmai atitinka
priemonės „Techninė pagalba
(Nacionalinis kaimo tinklas)“
nurodytus veiksmus
PVM (išskyrus Techninę pagalbą)
Atliekami veiksmai atitinka

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
J. Jusionis
Ţ. Jucaitytė
L. Lazauskienė
KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
J. Jusionis
Ţ. Jucaitytė
L. Lazauskienė

I-IV ketv.

I-IV ketv.

3 584
KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
A. Mačiulaitytė

I–IV ketv.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
J. Banytė

I–IV ketv.

3 310

2 227

17 099
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

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

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

01.01.02.

01.01.04.

01.01.05.

01.01.06.

Tiesioginės išmokos (pagrindinė dalis) uţ ţemės ūkio naudmenų plotus
Paraiškų paramai uţ plotus gauti
Išmokėtos tiesioginės išmokos uţ
taisyklių rengimas, paraiškų
einamaisiais metais deklaruotas ţemės
surinkimo ir išmokų mokėjimo
ūkio naudmenas, tinkamas
stebėsena ir analizė, konsultacijų
tiesioginėms išmokoms gauti, apie 2,7
tekimas dėl plotų deklaravimo,
mln. ha
paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Atskiros tiesioginės išmokos uţ kvotinio baltojo cukraus toną
Paraiškų surinkimo ir išmokų
Surinkti paraiškų uţ 103 010 tonų
mokėjimo stebėsena
baltojo cukraus.
Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos pieno gamintojams
Išmokų mokėjimo taisyklių
Mokėta atsietųjų papildomų
rengimas, išmokų gavėjų bei
nacionalinių tiesioginių išmokų uţ
išmokėtų sumų analizė,
rinkai patiektą pieną, 1370 tūkst. t
konsultacijų tekimas dėl išmokų
administravimo
Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos uţ bulius
Išmokų mokėjimo taisyklių
Mokėti susietąsias specialiąsias
rengimas, išmokų gavėjų bei
išmokas uţ paskerstus ar eksportuotus
išmokėtų sumų analizė,
9 mėn. ir didesnio amţiaus bulius, 60
konsultacijų teikimas dėl išmokų
tūkst. vnt.
administravimo ir priemonės
įgyvendinimo koordinavimas
Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos uţ galvijus
Išmokų mokėjimo taisyklių
Mokėti atsietąsias nuo gamybos
rengimas, išmokų gavėjų bei
skerdimo išmokas, 180 tūkst. vnt.

1 000 376
ŢMŪD
Tiesioginių
išmokų skyrius

I ketv. –
2013 m. II
ketv.

ŢMŪD Perdirbtų
produktų skyrius,
T. Tuzovaitė

I–IV ketv.

ŢMŪD Mėsos ir
pieno skyrius

I–IV ketv.

ŢMŪD Mėsos ir
pieno skyrius,
R. Baranauskienė

IV ketv.

ŢMŪD Mėsos ir
pieno skyrius,

IV ketv.

35 356

95 909

33 180

264
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Priemonės
kodas

01.01.07.

01.01.08.

01.01.09.

01.01.10.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

išmokėtų sumų analizė,
konsultacijų teikimas dėl išmokų
administravimo ir priemonės
įgyvendinimo koordinavimas
Papildomos nacionalinės tiesioginės uţ karves ţindenes bei telyčias
Išmokų mokėjimo taisyklių
Mokėta papildomų nacionalinių
rengimas, konsultacijų tekimas
tiesioginių išmokų uţ karves ţindenes
dėl išmokų administravimo
ir telyčias, 42,5 tūkst. vnt.
Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos uţ ėriavedes
Išmokų mokėjimo taisyklių
Mokėta papildomų nacionalinių
rengimas, konsultacijų tekimas
tiesioginių išmokų uţ ėriavedes, 20
dėl išmokų administravimo
tūkst. vnt.
Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos uţ ES remiamų pasėlių plotus
Paraiškų paramai uţ plotus gauti
Išmokėtos atsietosios PNTI uţ 2006 m.
taisyklių rengimas, paraiškų
deklaruotus grūdinius augalus, rapsus
surinkimo ir išmokų mokėjimo
ir kukurūzus, uţ 1,1 mln. ha.
stebėsena ir analizė, konsultacijų
Išmokėtos atsietosios PNTI uţ 2006 m.
tekimas dėl plotų deklaravimo,
deklaruotus linus, uţ 1,1 tūkst. ha.
paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Tiesioginės išmokos uţ mėsinius galvijus pagal specialiosios paramos schemą
Tiesioginių išmokų uţ mėsinius
Atnaujinti nuo 2012 metų tiesioginių
galvijus skyrimo tvarkos, išmokų
išmokų uţ mėsinius galvijus ir mėsines
dydţių koordinavimas ir
avis administravimo, kontrolės bei
reikalavimų mėsinių gyvulių
mokėjimo taisykles, 1 vnt.
augintojams nustatymas,
Patvirtinti 2012 metų išmokų uţ
bendradarbiavimas su NMA,
mėsinius galvijus ir mėsines avis
Savivaldybių asociacija, VĮ
dydţius, 1 vnt.
ŢŪIKVC, mėsinių galvijų
Išmokėti paramą uţ 55 tūkst. mėsinių
augintojų asociacijomis ir kitais
galvijų.
socialiniais partneriais

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

R. Baranauskienė

17 503
ŢMŪD
Gyvulininkystės
ir veterinarijos
skyrius

I–IV ketv.

18
ŢMŪD
Gyvulininkystės
ir veterinarijos
skyrius

I–IV ketv.

41 126
ŢMŪD
Tiesioginių
išmokų skyrius

I ketv. –
2013 m. II
ketv.

ŢMŪD
Gyvulininkystės
ir veterinarijos
skyrius,
L. Šimonienė

I–IV ketv.

29 530

19

Priemonės
kodas
01.01.11.

01.02.01.

01.02.02.

01.02.03.

01.02.05.

01.02.06.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Tiesioginės išmokos uţ mėsines avis pagal specialiosios paramos schemą
Tiesioginių išmokų uţ mėsinius
Atnaujinti nuo 2012 metų tiesioginių
ŢMŪD
I–IV ketv.
galvijus skyrimo tvarkos, išmokų
išmokų uţ mėsinius galvijus ir mėsines Gyvulininkystės
dydţių koordinavimas ir
avis administravimo, kontrolės bei
ir veterinarijos
reikalavimų mėsinių avių
mokėjimo taisykles, 1 vnt.
skyrius,
augintojams nustatymas,
Patvirtinti 2012 metų išmokų uţ
L. Šimonienė
bendradarbiavimas su NMA,
mėsinius galvijus ir mėsines avis
Savivaldybių asociacija, VĮ
dydţius, 1 vnt.
ŢŪIKVC, mėsinių avių augintojų Išmokėti paramą uţ 60 tūkst. mėsinių
asociacija ir kitais socialiniais
avių.
partneriais
Finansinės išlaidos, susijusios su intervencinių produktų pirkimu
Sutarties parengimas dėl
Parengti sutartį su VĮ Lietuvos ţemės
ŢMŪD
I–II ketv.
valstybės biudţeto lėšų, skiriamų ūkio ir maisto produktų rinkos
Augalininkystės
veiklai, susijusiai su intervencinių reguliavimo agentūra, 1 vnt.
skyrius
priemonių įgyvendinimu
finansuoti, panaudojimo
Nuostolis, susijęs su intervencinių produktų pirkimu
Prireikus, galiojančių teisės aktų, Parengti ţemės ūkio ministro įsakymą, ŢMŪD
reglamentuojančių priemonės
pagal poreikį.
Augalininkystės
prieţiūrą, pakeitimas arba
skyrius
patikslinimas
Techninės išlaidos, susijusios su intervencinių produktų pirkimu
Prireikus, galiojančių teisės aktų, Parengti ţemės ūkio ministro įsakymą, ŢMŪD
reglamentuojančių priemonės
pagal poreikį.
Augalininkystės
prieţiūrą, pakeitimas arba
skyrius
patikslinimas
Pieno suvartojimo skatinimas
Teisinės bazės perţiūrėjimas ir
Parama „Pienas vaikams“ – pieno
ŢMŪD Mėsos ir
I–IV ketv.
pagal poreikį keitimas, priemonės suvartojimas ikimokyklinio ir
pieno skyrius
įgyvendinimo kontrolė
mokyklinio lavinimo įstaigose, 1800 t
Ţemės ūkio produktams skirtų informavimo ir pardavimo skatinimo veiksmų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse paramos schema
Prireikus, galiojančių teisės aktų, Pakeisti ţemės ūkio ministro įsakymą,
PPTBD
reglamentuojančių priemonės
pagal poreikį.
Tarptautinių
prieţiūrą, pakeitimas arba
reikalų ir eksporto

Asignavimai
tūkst. Lt
3 281

273

17 795

353

6 494

4 121

20

Priemonės
kodas
01.02.07.

01.02.08.

01.02.11.

01.02.14.

01.02.17.

01.02.20.

01.02.21.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

patikslinimas
Parama bitininkystei
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

skatinimo skyrius
2 849
Išmokėti paramą uţ bičių šeimų
maitinimą, 118 tūkst. bičių šeimų.

Parama labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje
Priemonės įgyvendinimo
Parengti sutartis su labdaros
koordinavimas
organizacijomis, dalijančiomis paramą
labiausiai nepasiturintiems asmenims, 3
vnt.
Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa
Priemonės įgyvendinimo
Dalyvaujančių programoje ugdymo
koordinavimas
įstaigų skaičius, 500 vnt.
Kompensacinės išmokos ilgo ir trumpo pluošto linų gamybos įmonėms
Priemonės įgyvendinimo
Mokėti išmokas pagal pateiktas
koordinavimas
paraiškas

ŢMŪD
Gyvulininkystės
ir veterinarijos
skyrius

I–IV ketv.

ŢMŪD
Augalininkystės
skyrius

I–II ketv.

ŢMŪD
Augalininkystės
skyrius

I–III ketv.

ŢMŪD
Augalininkystės
skyrius

I–IV ketv.

24 676

4 433

5

Eksporto grąţinamosios išmokos uţ mėsą ir mėsos produktus
Lietuvos pozicijos atstovavimas
Išmokėti eksporto grąţinamąsias
ŢMŪD Mėsos ir
I–IV ketv.
svarstant eksporto grąţinamųjų
išmokas (pagal poreikį) uţ mėsą,
pieno skyrius,
išmokų, taikomų mėsos
eksportuotą į trečiąsias šalis.
R. Baranauskienė
sektoriuje, klausimus Bendro
ţemės ūkio rinkų organizavimo
vadybos komitetuose, priemonės
įgyvendinimo koordinavimas
Įvairinimo priemonės regionuose, kuriuos paveikė cukraus pramonės restruktūrizavimas
Priemonės įgyvendinimo
Esant būtinybei, priimti sprendimus
ŢMŪD Perdirbtų
I–IV ketv.
prieţiūra, bendradarbiavimas su
pagal Ţemės ūkio ministerijos
produktų skyrius,
Nacionaline mokėjimo agentūra,
kompetenciją, pagal poreikį.
T. Tuzovaitė
vykdančia priemonių atlikimą
Fizinių ir juridinių asmenų reikalavimų uţ bankrutavusių įmonių perdirbti supirktą ţemės ūkio produkciją apmokėjimas
1.Teisės aktų, uţtikrinančių
Parengti Ţemės ūkio ministro įsakymą TD Asmenų
I–IV ketv.
priemonės įgyvendinimą,
dėl intensyvumo lygio nustatymo, 1-2
veiklos

11 854

7 444

60
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Priemonės
kodas

01.02.22.

01.02.23.

01.02.24.

Priemonės
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
parengimas ir priemonės
įvykdymo koordinavimas

vnt.

2. Priemonės įgyvendinimo
prieţiūra, bendradarbiavimas su
Nacionaline mokėjimo agentūra,
vykdančia priemonės atlikimą

Esant būtinybei, priimti sprendimus
pagal Ţemės ūkio ministerijos
kompetenciją, pagal poreikį.

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

Rinkos reguliavimo priemonių administravimas
Eksportą skatinančių priemonių
įgyvendinimo prieţiūra

Internetiniame projekte „Virtualioji
PPTBD
mugė“ uţsiregistravusių įmonių
Tarptautinių
skaičius, 200 vnt.
reikalų ir eksporto
Interesantų skaičius parodose – ne
skatinimo skyrius,
maţiau 20 kiekvienoje parodoje.
R. Kėkštienė
Ţemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenų rinkimas
Teisinės bazės parengimas,
Ataskaitų apie ţemės ūkio ir maisto
Ţemės ūkio
sutarčių sudarymas ir vykdymo
produktų pardavimo maţmenines
informacinių
kontrolė
kainas (turguose, prekybos centruose ir sistemų skyrius
ekologinių produktų) skaičius, 720 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
patikrinimą bei pateikti ataskaitą
kontrolės skyrius
fondo ir Europos ţemės ūkio fondo Europos Komisijai, 1 vnt.
kaimo plėtrai išlaidų teisingumo,
išsamumo ir tikslumo sertifikavimo
paslaugų atlikimas

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

I–IV ketv.

I–IV ketv.

5 131
721

148
I–IV ketv.

310
I–IV ketv.

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

Ţemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas
Lietuvos kaimo plėtros 20072013 m. programos priemonių
išlaidų auditų atlikimas
Kokybės vadybos sistemos
diegimas Ţemės ūkio

21 767
Pagal patvirtintą metinį planą atlikti
auditus, 30 vnt.
Stebėti sutarties su UAB „Ekonominės
konsultacijos ir tyrimai“ vykdymo

VAD Kaimo
plėtros fondo
paramos audito
skyrius
VAD Rizikos
analizės ir

I–IV ketv.

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

ministerijoje
Ţemės ūkio srities 2013–2015 m.
valstybės biudţeto projekto ir
Valstybės investicijų 2013–2015
m. programos projekto rengimas

eigą.
Parengti ţemės ūkio srities 2013–2015
m. valstybės biudţeto projektą, 1 vnt.
Parengti ţemės ūkio srities valstybės
investicijų 2013–2015 m. programos
projektą, 1 vnt.
Parengti ţemės ūkio ministro įsakymą
dėl programų sąmatų pagal priemones
patvirtinimo (1 vnt.) ir pagal poreikį jo
pakeitimus.
Parengti ţemės ūkio ministro įsakymą
dėl programų priemonėms patvirtintų
lėšų paskirstymo pagal veiklos sritis ir
(arba) lėšų gavėjus (1 vnt.) ir pagal
poreikį jo pakeitimus.
Sudaryti programų sąmatas ir
apskaičiavimo formas.
Parengti paţymas apie biudţeto
asignavimų pakeitimus (pagal poreikį).
Parengti ţemės ūkio ministro įsakymą
dėl valstybės kapitalo investicijų
paskirstymo (1 vnt.) ir pagal poreikį jo
keitimus.
Parengti ataskaitas apie valstybės
kapitalo investicijų panaudojimą.

kontrolės skyrius
FBD Biudţeto
I–IV ketv.
skyrius,
Nacionalinės
paramos planavimo
skyrius
FBD Biudţeto
I–IV ketv.
skyrius,
Nacionalinės
paramos planavimo
skyrius

Patikrinti pinigų uţsakymo paraiškas,
pagal poreikį.

FBD Biudţeto
skyrius,
Nacionalinės
paramos
planavimo skyrius
FBD Biudţeto

Einamųjų biudţetinių metų
asignavimų paskirstymas,
programų sąmatų ir
apskaičiavimo formų sudarymas
bei keitimas

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
NMA pateiktų pinigų uţsakymo
paraiškų tikrinimas

Teisės aktų projektų ir kitų

Atsiţvelgiant į tai, kad nuo 2012 m.

Atsakingi
vykdytojai

FBD Biudţeto
skyrius

Įvykdymo
terminas

I–IV ketv.

I ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
dokumentų, susijusių su ţemės
ūkio ir ţuvininkystės
politikos finansavimu, ŢŪM
finansų kontrole, rengimas, kitų
ministerijos padalinių rengtų
teisės aktų projektų ir sutarčių
perţiūra

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
Ţemės ūkio ministerijos kuruojamos
valstybinės (valstybės perduotos
savivaldybėms) funkcijos
finansuojamos iš Ţemės ūkio
ministerijos asignavimų, pakeisti
ţemės ūkio ministro 2009 m. geguţės
14 d. įsakymą Nr. 3D-347 „Dėl
savivaldybių atsiskaitymo uţ Ţemės
ūkio ministerijos kuruojamų
valstybinių (valstybės perduotų
savivaldybėms) funkcijų atlikimą
tvarkos aprašo patvirtinimo“, numatant
/ patikslinant lėšų savivaldybėms
pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo
tvarką, 1 vnt.
Vykdant Vyriausybės 2011 m.
gruodţio 28 d. nutarimo Nr. 1550 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137
„Dėl Grąţintinų lėšų, susidariusių
įgyvendinant Europos Sąjungos ţemės
ūkio fondų priemones, administravimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 3
punktą, parengti ir patvirtinti ţemės
ūkio ministro įsakymo „Dėl Europos
Bendrijos nefinansuotinų grąţintinų
lėšų padengimo tvarkos patvirtinimo“
projektą, 1 vnt.
Parengti ir patvirtinti reikiamų teisės
aktų pakeitimus numatant galimybę
grąţintinas lėšas, susidariusias
įgyvendinant ES ţemės ūkio fondų
priemones, išskaičiuoti iš mokėtinos
nacionalinės paramos.
Siekiant uţtikrinti efektyvesnę Ţemės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

skyrius

I ketv.

I–IV ketv.

I–II ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Atstovavimas Lietuvos
Respublikai ES instutucijose
bendrosios ţemės ūkio politikos
finansavimo klausimais
Teisės aktų projektų ir
dokumentų, susijusių su skyriaus
kompetencijai priskirtų programų
priemonių įgyvendinimu,
rengimas, kitų ministerijos
padalinių rengtų teisės aktų
projektų ir sutarčių perţiūra

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
ūkio ministerijos gaunamos Europos
ţemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir
Europos ţuvininkystės fondo techninės
paramos lėšų naudojimo kontrolę,
parengti ministerijai skiriamos
EŢŪFKP ir EŢF techninės paramos
administravimo taisykles, 1 vnt.
Atsiţvelgiant į pasikeitusias teisės aktų
nuostatas ir biudţetinių įstaigų
poreikius, parengti ţemės ūkio ministro
įsakymo dėl Ţemės ūkio ministerijai
pavaldţių biudţetinių įstaigų lėšų,
skiriamų tarnybinio mobiliojo ryšio
sąskaitoms apmokėti, limitų
patvirtinimo projektą, 1 vnt.
Prireikus pakeisti / patikslinti kitus
teisės aktus, susijusius su ţemės ūkio ir
ţuvininkystės politikos finansavimu.
Perţiūrėti kitų ministerijos padalinių
rengtų teisės aktų projektus ir sutartis,
pagal poreikį.
Parengti pozicijas, pagal poreikį.
Parengti ataskaitas, pagal poreikį.
Vykdant Vyriausybės 2011 m. spalio
27 d. nutarimo Nr. 1255 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1997 m.
rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl
ţemės ūkio paskolų garantijų fondo“
pakeitimo“ 2 punktą, pakeisti ţemės
ūkio ministro įsakymus,
reglamentuojančius UAB Ţemės ūkio
paskolų garantijų fondo veiklą, 2 vnt.
Siekiant numatyti galimybę grąţintinas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

I ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.
FBD Biudţeto
skyrius

FBD
Nacionalinės
paramos
planavimo skyrius

I-IV ketv.

I ketv.

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

ŢŪM veiklos planavimo
dokumentų, ŢŪM veiklos, LRV
veiklos prioritetų ir programos
nuostatų vykdymo ataskaitų
rengimas
Ţemės ūkio mokslo tarybos ir
Ţemdirbių švietimo tarybos
veiklos koordinavimas
Komisijos minimalaus ţemdirbių
profesinio pasirengimo
klausimams spręsti darbo
organizavimas
Ţemdirbių tęstinio profesinio
mokymo programų derinimas
Valstybės pagalbos priemonių
taikymo ţemės ir maisto ūkiui,

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
lėšas, susidariusias įgyvendinant
priemones, finansuojamas iš valstybės
biudţeto lėšų, išskaičiuoti iš mokėtinos
paramos pagal ES ţemės ūkio fondų
priemones, parengti teisės akto,
reglamentuojančio grąţintinų lėšų,
susidariusių įgyvendinant priemones,
finansuojamas iš valstybės biudţeto,
administravimą, pakeitimą, 1 vnt.
Prireikus patikslinti/ parengti kitus
teisės aktų projektus, susijusius su
skyriaus kompetencijai priskirtų
programų priemonių įgyvendinimu.
Perţiūrėti kitų ministerijos padalinių
rengtus teisės aktų projektus ir sutartis
pagal poreikį.
Patikslinti 2012–2014 m. strateginį
veiklos planą parengiant įsakymą, 2 vnt.
Parengti ŢŪM metinį veiklos planą, 1
vnt.
Parengti ataskaitas, 6 vnt.
Parengti 2013–2015 m. strateginio
veiklos plano projektą, 1 vnt.
Suorganizuoti posėdţius, 6 vnt.
Suorganizuoti posėdţius, 8 vnt.

Suderinti mokymo programas, 20 vnt.
Parengti EK ataskaitas dėl valstybės
pagalbos priemonių įgyvendinimo, 2

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

I–IV ketv.

I–IV ketv.

EPVD Strateginio
planavimo ir
mokslo skyrius

I–IV ketv.

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

I–IV ketv.

EPVD Strateginio
planavimo ir
mokslo skyrius
EPVD Strateginio
planavimo ir

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

ţuvininkystei, kaimo plėtrai
analizavimas ir dalyvavimas
rengiant nacionalinius teisės
aktus, valstybės pagalbos
priemonių įgyvendinimo ataskaitų
teikimas Europos Komisijai
Ekonominės ţemės ūkio bei
perdirbamosios maisto pramonės
veiklos analizavimas

vnt.
Koordinuoti valstybės pagalbos
priemones, 23 vnt.

mokslo skyrius

Parengti paţymas, 180 vnt.
Parengti ir paskelbti ŢŪM interneto
puslapyje apţvalgas, 4 vnt.

Ţemės ūkio ir maisto sektorių
pagrindinių ekonominės veiklos
rodiklių prognozavimas

Atlikti ir pateikti suinteresuotoms
institucijoms prognozes, 3 vnt.

Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos LEADER
metodo įtakos vietos veiklos
iniciatyvų skatinimui vertinimas

Atlikti tyrimą „LEADER metodo įtakos
vietos veikos iniciatyvų skatinimui
vertinimas“, 1 vnt.

ES ir nacionalinių programų (ar jų
dalių) įgyvendinimo analizė ir
vertinimas

Įvertinti / pagal patvirtintą planą
vertinti programas, 2 vnt.

EPVD
Ekonominės
analizės skyrius,
E.Pranckevičius
EPVD
Ekonominės
analizės skyrius,
E.Pranckevičius
EPVD
ES ir nacionalinių
programų
vertinimo skyrius,
KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
I. Sadovskaitė
EPVD ES ir
nacionalinių
programų
vertinimo skyrius
EPVD ES ir
nacionalinių
programų
vertinimo skyrius
EPVD ES ir
nacionalinių
programų
vertinimo skyrius
EPVD Bendrosios

ES ir nacionalinių programų (ar jų Suorganizuoti (koordinuoti) ES ir
dalių) vertinimo organizavimas ir nacionalinių programų (ar jų dalių)
koordinavimas
vertinimus, 4 vnt.
Su stebėsenos ir vertinimo veikla
susijusių posėdţių organizavimas
Paţymų / ataskaitų dėl

Suorganizuoti Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 metų programos stebėsenos
komiteto, Vertinimo koordinavimo
grupės posėdţius, 4 vnt.
Parengti paţymas / ataskaitas, 46 vnt.

Įvykdymo
terminas

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

Periodiškai

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
atstovavimo ir apie aktualiausius
Lietuvai ţemės ūkio ir
ţuvininkystės srities klausimus,
svarstomus ES institucijų darbo
organų posėdţiuose, teikimas
Lietuvos Respublikos Seimui,
Vyriausybei, ministerijos
vadovybei, kitoms
suinteresuotoms institucijoms ir
įstaigoms
Pozicijų ES Ţemės ūkio ir
ţuvininkystės tarybai santraukų
rengimas reziduojančioms ES
valstybių narių atstovybėms
(brifingai)
Dokumentų valdymas

Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos valdymo
komiteto posėdţių rengimas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos
įgyvendinimo metinio paţangos
įvertinimo, tyrimo organizavimas
ir koordinavimas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos
įgyvendinimo metinių ataskaitų,
teikiamų Europos Komisijai, ir
ketvirtinių ataskaitų, teikiamų
Ministro pirmininko tarnybai,
koordinavimas ir rengimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ţemės ūkio
pagal
politikos strategijos nustatytą
skyrius
grafiką

Parengti informacinius dokumentus, 11
vnt.

EPVD Bendrosios
ţemės ūkio
politikos strategijos
skyrius

Uţregistruoti gautus ir siunčiamus
dokumentus, teisės aktus, ministro
įsakymus, ministerijos kanclerio
potvarkius, protokolus, susijusius su
ministerijos veikla, pagal poreikį.
Suorganizuoti Programos valdymo
komiteto posėdţius, 12 vnt.

Dokumentų
valdymo skyrius

Organizuoti naują tyrimą, 1 vnt.
Koordinuoti tyrimo vykdymą, 1 vnt.

KPD Tautinio
paveldo ir mokymo
skyrius,
A. Rasimienė

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

KPD

Periodiškai
pagal
vykstančių
posėdţių
grafiką
I–IV ketv.

I–IV ketv.

I ketv.
I–II ketv.

KPD Tautinio
I–II ketv.
paveldo ir mokymo
skyrius,
I–IV ketv.
A. Rasimienė

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

3. 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

01.01.02.

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

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

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

Parengti ir patvirtinti ţemės ūkio
ministro įsakymus, susijusius su
lėšomis, skirtomis kasmetiniams
įsipareigojimams pagal Programos
priemones, veiklos sritis ir sektorius, 4

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

KPD Tautinio
I–IV ketv.
paveldo ir mokymo
skyrius,
A. Rasimienė

vnt.
Parengti ir patvirtinti ţemės ūkio
ministro įsakymą dėl sutarčių
pasirašymo ir lėšų išmokėjimo pagal
programos priemones ketvirtinių planų,
1 vnt.

I ketv.

1 949
Rinkti ir teikti informaciją
suinteresuotoms ES ir Lietuvos
institucijoms dėl Bendrosios ţemės
ūkio ir ţuvininkystės politikos (raštai,
pranešimai el. paštu), 1400 vnt.
Organizuoti susitikimus su ES šalių
narių atstovais ir ES institucijų
pareigūnais, 50 susitikimų, iš jų 10
TRIO susitikimų dėl pasirengimo
pirmininkauti ES Tarybai.
Uţmegzti naujus ryšius su ES
institucijų, visuomeninių organizacijų
bei verslo atstovais, 20 kontaktų.
Pristatyti Lietuvos poziciją ES
institucijų ir jų darbo organų
posėdţiuose, 300 posėdţių.
Parengti ataskaitas apie vykdomą
veiklą ir informaciją apie RF ţemės
ūkio sektorių, 48 vnt.
Dalyvauti Europos Sąjungos
Delegacijos Rusijoje organizuojamuose
ţemės ūkio atašė posėdţiuose ţemės
ūkio, veterinarijos, augalininkystės,

Ministerijos
deleguotieji spec.
atašė Lietuvos
nuolatinėje
atstovybėje ES

I–IV ketv.

Ţemės ūkio atašė
Rusijos
Federacijoje

I–IV ketv.

29

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

3. Atstovavimas Lietuvos
interesams Vokietijos
Federalinėje Respublikoje

01.01.03.

01.01.04.

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
ţuvininkystės, miškininkystės
klausimais, 11 vnt.
Surengti Lietuvos Respublikos ir RF
ţemės ūkio ministrų susitikimą, 1 vnt.
Parengti Rusijos valstiečių / fermerių
ūkių ir ţemės ūkio kooperatyvų
asociacijos ir Lietuvos ūkininkų
bendradarbiavimo sutartį, 1vnt.
Dalyvauti abiejų šalių tarptautinėse
ţemės ūkio ir maisto produktų
parodose, 4 vnt.
Organizuoti verslo misiją į RF, 1vnt.
Pristatyti kaimo turizmo sektorių
tarptautiniuose renginiuose, 2 vnt.
Dalyvauti posėdţiuose, pasitarimuose,
25 vnt.
Dalyvauti seminaruose, konferencijose,
15 renginių.
Teikti informaciją raštu, el. paštu
Vokietijos ir Lietuvos institucijoms,
ūkio subjektams, 500 vnt.
Organizuoti susitikimus su Vokietijos
ir Lietuvos valstybinių,
nevyriausybinių organizacijų atstovais,
verslo subjektais, 50 susitikimų.
Organizuoti Lietuvos oficialių
delegacijų vizitus, 5 vnt.

Ţemės ūkio ministerijos projektų vykdymas
Tarptautinio bendradarbiavimo
Vykdyti tarptautinius projektus, 5 vnt.
veiklos uţtikrinimas
Pirmininkavimas ir atstovavimas ES Tarybai santykiuose su kitomis ES institucijomis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Ţemės ūkio atašė
Vokietijos
Federalinėje
Respublikoje

I–IV ketv.

ŢŪM struktūriniai
padaliniai

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt

365

725
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Lietuvos Nuolatinėje atstovybėje ES
PPTBD ES reikalų
2012 m. įsteigtų ir išlaikomų etatų
koordinavimo
darbui ţemės ūkio srityje skaičius, 4
skyrius
vnt.
Komandiruočių į ES Tarybos darbo
struktūras, formalias ir neformalias
tarybas, Europos Komisijos komitetus
nagrinėti su ţemės ūkiu susijusių
klausimų skaičius, 67 vnt.
2. Ministerijos darbuotojų
ŢŪM planuojamų komandiruočių į ES PPTBD ES reikalų
dalyvavimo ES institucijų darbo
institucijų darbo organus skaičius, 595 koordinavimo
organuose proceso koordinavimas vnt.
skyrius
Atstovavimas pirmininkaujančiai šaliai Tarptautinėse organizacijose ir santykiuose su trečiosiomis šalimis
Lietuvos pasirengimo
Komandiruočių į tarptautinių
PPTBD ES reikalų
pirmininkauti Europos Sąjungos
organizacijų susitikimus nagrinėti
koordinavimo
Tarybai 2013 metais veiksmų
ţemės ūkio klausimų skaičius, 5 vnt.
skyrius
plane numatytų priemonių
Įsteigtų ir išlaikomų etatų Pasaulio
įgyvendinimo koordinavimas
maisto organizacijoje skaičius, 1 vnt.
Lietuvos atstovams Pasaulio maisto
organizacijoje įsteigtų darbo vietų
skaičius, 1 vnt.
Ţemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų veiklos uţtikrinimas
Teisinės bazės parengimas,
Informacinių sistemų, duomenų bazių, Ţemės ūkio
sutarčių sudarymas ir vykdymo
registrų skaičius, 12 vnt.
informacinių
kontrolė
sistemų skyrius
Ūkių apskaitos duomenų tinklo veiklos uţtikrinimas
Sklandţios visų Ūkių apskaitos
Parengti finansavimo sutartis, 2 vnt.
FBD Finansų ir
duomenų tinklo dalyvių veiklos
Suorganizuoti Ūkių apskaitos duomenų apskaitos politikos
uţtikrinimas
tinklo nacionalinės tarybos posėdį, 1 vnt. įgyvendinimo
skyrius
Valstybės reikmėms atliekami pieno tyrimai
Sutarčių su VĮ „Pieno tyrimai“
Pieno tyrimų, atliekamų valstybės
ŢMŪD Mėsos ir
parengimas, sutarčių vykdymo
reikmėms, skaičius, 2100 tūkst. vnt.
pieno skyrius
kontrolė, lėšų planavimas
Atlikti dokumentų analizes, 24 vnt.
Nenumatytos įmokos į Europos Sąjungos biudţetą

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

1. Lietuvos pasirengimo
pirmininkauti Europos Sąjungos
Tarybai 2013 metais veiksmų
plane numatytų priemonių
įgyvendinimo koordinavimas

01.01.05.

01.02.02.

01.02.03.

01.02.07.

01.02.12.

198

13 800
I–IV ketv.

1 775
I–IV ketv.

4 873
I–IV ketv.

18 601
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Priemonės
kodas

01.02.13.

01.02.14.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Europos Bendrijos lėšomis
Lėšų, skirtų padengti Europos
FBD Biudţeto
I–IV ketv.
atsisakytų finansuoti sumų
Sąjungos atsisakytas finansuoti sumas, skyrius,
įmokėjimo į Europos Sąjungos
panaudojimas, 100 proc.
E. Lisisnkaitė
biudţetą uţtikrinimas
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) ţemės ūkio funkcijoms vykdyti
Teisės aktų, reglamentuojančių
Pakeisti Lietuvos Respublikos ţemės
TD Bendrasis
I ketv.
valstybinių (valstybės perduotų
ūkio ministro įsakymus, 2 vnt.
teisės skyrius
savivaldybėms) ţemės ūkio
funkcijų atlikimą, rengimas,
derinimas ir skelbimas
Valstybinių (valstybės perduotų
Suorganizuoti posėdį, surašyti posėdţio TD Bendrasis
I–IV ketv.
savivaldybėms) ţemės ūkio
protokolą, pagal poreikį.
teisės skyrius
koordinavimo ir probleminių
klausimų nagrinėjimo komisijos,
sudarytos Lietuvos Respublikos
ţemės ūkio ministro 2006 m. kovo
3 d. įsakymu Nr. 3D-76 (Ţin.,
2006, Nr. 28-955; 2010, Nr. 854477) posėdţių organizavimas
Savivaldybių atsiskaitymo uţ
Surinkti savivaldybių ataskaitas uţ
TD Bendrasis
I ketv.
valstybinių (valstybės perduotų
valstybinių (valstybės perduotų
teisės skyrius
savivaldybėms) ţemės ūkio
savivaldybėms) ţemės ūkio funkcijų
funkcijų atlikimą koordinavimas
atlikimą, 60 vnt.
Konsultuoti savivaldybes atsiskaitymo
uţ valstybinių ţemės ūkio funkcijų
atlikimą klausimais, pagal poreikį.
Savivaldybių prašymų, pastabų ir Nagrinėti savivaldybių pateiktus
TD Bendrasis
I–IV ketv.
pasiūlymų dėl valstybinių
prašymus, pastabas ir pasiūlymus,
teisės skyrius
(valstybės perduotų
atlikti jų teisinį vertinimą, parengti
savivaldybėms) ţemės ūkio
atsakymus, pagal poreikį.
funkcijų atlikimo nagrinėjimas
Savivaldybėms priskirtos valstybinės ţemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise
valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti
Teisės aktų, reglamentuojančių
Įvertinti ir prireikus pakeisti Lietuvos
TD Bendrasis
I–IV ketv.
savivaldybėms priskirtos
Respublikos ţemės ūkio ministro ir
teisės skyrius

Asignavimai
tūkst. Lt

26 330

1 229

32

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

valstybinės ţemės ir kito
valstybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo
patikėjimo teise valstybinei
(perduotai savivaldybėms)
funkcijai atlikti rengimas,
derinimas ir skelbimas

01.02.16.

01.02.17.

01.02.18.

01.03.01

Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. birţelio 28 d.
įsakymą Nr. 3D-272/D1-317 „Dėl
savivaldybėms priskirtos valstybinės
ţemės ir kito valstybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo
patikėjimo teise valstybinei (perduotai
savivaldybėms) funkcijai atlikti lėšų
apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“
(Ţin., 2006, Nr. 73-2809)
Pareiškėjų reikalavimų grąţinti uţstatus, laikytus AB banko „Snoras“ sąskaitose, tenkinimas
Pareiškėjų uţstatų, laikytų AB
Patenkintų pareiškėjų reikalavimų
banko „Snoras“ sąskaitose,
grąţinti uţstatus, laikytus AB banko
grąţinimo uţtikrinimas
„Snoras“ sąskaitose, dalis nuo pateiktų
reikalavimų, 100 proc.
Ţemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių rinkimas, tvarkymas ir suvestinės parengimas
Priemonės įgyvendinimo
Parengti finansavimo sutartį su VĮ
koordinavimas
Ţemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centru, 1 vnt.
Superkamo pieno ir šio pieno mėginių tapatumo kontrolė
Priemonės įgyvendinimo
Parengti sutartį su Valstybine maisto ir
koordinavimas
veterinarijos tarnyba, 1 vnt.
Valstybės rezervo saugojimas ir atnaujinamas
1. Teisės aktų, reglamentuojančių
valstybės rezervo saugojimą,
taikymo prieţiūra
2. Teisės aktų, reglamentuojančių
valstybės rezervo atsargų
atnaujinimo procedūras, taikymas
3. Sukauptų valstybės rezervo

425
FBD Biudţeto
skyrius,
E. Lisinskaitė

I–IV ketv.

56
FBD Finansų ir
apskaitos politikos
įgyvendinimo
skyrius

III ketv.

250
ŢMŪD Mėsos ir
pieno skyrius
N. Michailovaitė
7 299

Prireikus pakeisti ar patikslinti
galiojančius ţemės ūkio ministro
sakymus arba pasaugos sutartis,
reglamentuojančias valstybės rezervo
atsargų tvarkymą
Organizuoti atnaujinamų atsargų
viešąjį pardavimą ir pirkimą, parengti
skelbimus ir sutartis (priklausomai nuo
dalyvių skaičiaus)
Nustatytos valstybės rezervo atsargų

ŢMŪD
Augalininkystės
skyrius

I–IV ketv.

ŢMŪD
Augalininkystės
skyrius

I–IV ketv.

ŢMŪD

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
atsargų saugojimo kontrolė pagal
kiekį ir kokybę

saugojimo uţduoties įvykdymo
uţtikrinimas

4. Atsakingųjų atsargų saugotųjų
pateikiamų ataskaitų analizė

Analizuoti kas mėnesį gaunamas
ataskaitas

Atsakingi
vykdytojai
Augalininkystės
skyrius, Perdirbtų
produktų skyrius
ŢMŪD
Augalininkystės
skyrius

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

I–IV ketv.

ŢUVININKYSTĖS PLĖTRA IR KONKURENCINGUMAS (02.001)
01.01.01.

01.01.02.

Laivų ţvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Laikinas ţvejybinės veiklos nutraukimas
1. Teisinės bazės parengimas /
keitimas
2. Susitikimai su potencialiais
pareiškėjais, paramos gavėjais

01.01.03.

01.01.04.

01.02.01.

Ţvejybos laivų modernizavimas
1. Teisinės bazės parengimas
2. Susitikimai su potencialiais
pareiškėjais, paramos gavėjais
Socialinio ir ekonominio pobūdţio priemonės
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
Akvakultūra
1. Teisinės bazės parengimas

2. Susitikimai su potencialiais
pareiškėjais, paramos gavėjais
01.02.02.

Ţvejyba vidaus vandenyse
1. Teisinės bazės parengimas

500
Dalyvauti rengiant Ţvejybos pastangų
sureguliavimo planą

ŢD ES paramos
skyrius, T. Keršys

I–IV ketv.

Parengti ţemės ūkio ministro įsakymą,
1 vnt.

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

I–IV ketv.

0

Suorganizuoti susitikimą, 1 vnt.

I–IV ketv.

2 000
Parengti ţemės ūkio ministro įsakymą,
1 vnt.
Suorganizuoti susitikimą, 1vnt.

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

I–IV ketv.

–

ŢD ES paramos
skyrius, T. Keršys

I–IV ketv.

I–IV ketv.
125

14 536,7
Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymus, 3 vnt.
Suorganizuoti susitikimą, 1 vnt.

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

I–IV ketv.

ŢD ES paramos
skyrius,

I–IV ketv.

I–IV ketv.

2 392
Parengti ţemės ūkio ministro
įsakymus, 3 vnt.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
2. Susitikimai su potencialiais
pareiškėjais, paramos gavėjais

01.02.03.

Ţvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos
1. Teisinės bazės parengimas

2. Susitikimai su potencialiais
pareiškėjais, paramos gavėjais
01.03.02.

Suorganizuoti susitikimus, 2 vnt.

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

01.03.01.

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Kolektyviniai veiksmai
1. Priemonės „Parama bendro
intereso priemonėms“ teisinės
bazės parengimas
2. Su priemone „Parama bendro
intereso priemonėms “ susijusių
posėdţių organizavimas
3. Priemonės „Naujų rinkų plėtra
ir skatinimo kampanijos“ teisinės
bazės parengimas
4. Su priemone „Naujų rinkų
plėtra ir skatinimo kampanijos“
susijusių posėdţių organizavimas
5. Priemonės „Parama
pripaţintoms gamintojų
organizacijoms“ teisinės bazės
parengimas

Suorganizuoti susitikimą, 1 vnt.

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

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

I–IV ketv.

18 062
ŢD ES paramos
skyrius,
E. Urbonaitė
ŢD ES paramos
skyrius,
E. Urbonaitė

I–IV ketv.

ŢD ES paramos
skyrius,
J. Masiulienė
ŢD ES paramos
skyrius,
J. Masiulienė

I–IV ketv.

I–IV ketv.

750
Parengti ţemės ūkio ministro įsakymą,
1 vnt.
Suorganizuoti susitikimą, 1 vnt.

I–IV ketv.

2 903
Parengti ţemės ūkio ministro įsakymą,
1 vnt.

ŢD ES paramos
skyrius, S. Utaraitė

I–IV ketv.

Suorganizuoti posėdį / susitikimą, 1
vnt.

ŢD ES paramos
skyrius, S. Utaraitė

I–IV ketv.

Parengti ţemės ūkio ministro įsakymą,
1 vnt.

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

I–IV ketv.

Suorganizuoti posėdį / susitikimą, 1
vnt.
Parengti ţemės ūkio ministro įsakymą,
1 vnt.

I–IV ketv.

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

01.03.03.

01.03.04.

01.04.01.

01.05.01.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

6. Su priemone „Parama
Suorganizuoti posėdį / susitikimą, 1
pripaţintoms gamintojų
vnt.
organizacijoms“ susijusių
posėdţių organizavimas
Vandens faunos ir floros apsaugai ir plėtojimui skirtos priemonės
1. Teisinės bazės parengimas
Parengti ţemės ūkio ministro įsakymą,
1 vnt.
2. Su priemone susijusių posėdţių Suorganizuoti posėdį / susitikimą, 1
organizavimas
vnt.
Bandomieji projektai
Priemonės įgyvendinimo
–
koordinavimas
Tvari ţuvininkystės regionų plėtra
1.Teisinės bazės parengimas
Parengti ţemės ūkio ministro įsakymą,
1 vnt.
2. Su priemonės stebėsenos ir
Suorganizuoti posėdţius / susitikimus,
vertinimo veikla susijusių
2 vnt.
posėdţių organizavimas
Techninė parama (veiksmų programai parengti, valdyti, priţiūrėti ir kontroliuoti)
1. Su stebėsenos ir vertinimo
Suorganizuoti posėdţius, 17 vnt.:
veikla susijusių posėdţių
Lietuvos ţuvininkystės 2007–2013 metų
organizavimas
veiksmų programos stebėsenos
komiteto, 2 vnt.;
Lietuvos ţuvininkystės 2007–2013
metų veiksmų programos valdymo
komiteto, 2 vnt.;
Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–
2013 metų veiksmų programos
priemonių projektų atrankos komiteto, 8
vnt.
Susitikimus, diskusijas su
ţuvininkystės sektoriaus atstovais, 4
vnt.
Konferenciją, 1 vnt.
2. Veiksmų programą
Suorganizuoti mokymus, 20 vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ŢD ES paramos
skyrius, T. Keršys

I–IV ketv.

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

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt

4 368

I–IV ketv.
2 415

ŢD ES paramos
skyrius, T. Keršys

I–IV ketv.

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

I–IV ketv.

2 071,4

I–IV ketv.

2 222,4
ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė

I–IV ketv.

ŢD ES paramos

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
administruojančio personalo
administracinių gebėjimų
stiprinimas
3. Veiksmų programos
įgyvendinimo tyrimai

01.05.02.

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

skyrius,
A. Klemanskaitė
Suorganizuoti tyrimus, 2 vnt.

4. Konsultacinės paslaugos,
Įsigyti paslaugas, susijusias su
susijusios su Veiksmų programos Veiksmų programos administravimu, 2
administravimu
vnt.
Techninė parama (veiksmų programai viešinti ir informuoti)
1. Informavimas ir viešinimas
Publikuota straipsnių ar informacinių
spaudoje, televizijoje, radijuje ir
pranešimų, 10 vnt.
interneto svetainėse
Sukurta ir transliuota TV laidų ir
siuţetų, 8 vnt.
Radijo stotyse transliuota informacinių
pranešimų, 10 vnt.
Interneto svetainėse paskelbta
informacinių pranešimų, 10 vnt.
Ţiniasklaidos priemonių skaičius, 30
vnt.
2. Studijų, tyrimų, seminarų,
Seminarų skaičius, 13 vnt.
konferencijų, mokymų,
Konferencijų skaičius, 1 vnt.
konsultacijų organizavimas
Viešinimo akcijų skaičius, 2 vnt.
Tyrimų skaičius, 2 vnt.
3. Ţuvininkystės sektoriaus
plėtros pristatymas parodose

Surengti ŢVP ir ţuvininkystės
sektoriaus plėtros pristatymą parodose
„Ką pasėsi... 2012“ ir „AgroBalt 2012“

4. Informacinių leidinių leidyba ir
platinimas

Išleisti: 8 rūšių lankstinukus, 5
tarptautinės organizacijos FARNET
leidinius, 6 skirtingų pavadinimų

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

I–IV ketv.

I–IV ketv.

646,4
ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė;
Viešųjų ryšių
skyrius,
A. Bajoriūnas

I–IV ketv.

ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė;
Viešųjų ryšių
skyrius,
A. Bajoriūnas
ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė;
Viešųjų ryšių
skyrius,
A. Bajoriūnas
ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė;

I–IV ketv.

I–II ketv.

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
brošiūras, 1 plakatą ir 1 knygą

5. Su viešinimu ir informavimu
susijusios dalomosios medţiagos
įsigijimas
6. Mobilios vizualinėsinformacinės priemonės
01.05.03.

01.05.04.

01.05.05.

Dalomosios medţiagos skaičius, 4520
vnt.
Įsigyti mobilų stendą, 1 vnt.

Techninės paramos PVM (veiksmų programai parengti, valdyti, priţiūrėti ir kontroliuoti)
Atliekami veiksmai atitinka
priemonėje „Techninė parama
(veiksmų programai parengti,
valdyti, priţiūrėti ir kontroliuoti)“
nurodytus veiksmus
Techninės paramos PVM (veiksmų programai viešinti ir informuoti)
Atliekami veiksmai atitinka
priemonėje „Techninė parama
(veiksmų programai viešinti ir
informuoti)“ nurodytus veiksmus
PVM (išskyrus Techninę paramą)
Atliekami veiksmai atitinka
programos priemonių (išskyrus
Techninę paramą) nurodytus
veiksmus

Atsakingi
vykdytojai
Viešųjų ryšių
skyrius,
A. Bajoriūnas
ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė
ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

I–IV ketv.

I ketv.

256
ŢD

I–IV ketv.

136,1
ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė
Viešųjų ryšių
skyrius,
A. Bajoriūnas

I–IV ketv.

ŢD ES paramos
skyrius,
A. Klemanskaitė

I–IV ketv.

562

ŢVEJYBOS KONTROLĖ IR ŢUVŲ IŠTEKLIŲ IŠSAUGOJIMAS (02.002)
01.02.03.

Parama gamtos išteklių apsaugai gerinti ţuvininkystės tvenkiniuose
Priemonės įgyvendinimo
Paremti akvakultūros įmones / ūkius,
koordinavimas
10 vnt.

622
ŢD Ţuvininkystės
politikos skyrius,
L. Vaitonytė

IV ketv.

ŢEMĖS TVARKYMAS IR ADMINISTRAVIMAS BEI GEOGRAFINĖS INFORMACIJOS INFRASTRUKTŪROS
VYSTYMAS (03.001)
01.02.01.

Georeferencinio pagrindo kadastro duomenų atnaujinimas ir palaikymas

1 960

38

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
Sutarties su GIS-centru
parengimas ir vykdymo kontrolė

01.02.03.

01.02.04.

01.02.06.

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
Kontroliuoti sutarties vykdymą dėl
georeferencinio pagrindo kadastro
duomenų rinkinio atnaujinimo visai
Lietuvos teritorijai ir teisingo lėšų
panaudojimo

Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas ir palaikymas
Sutarties su GIS-centru
Kontroliuoti sutarties vykdymą dėl
parengimas ir vykdymo kontrolė
Lietuvos erdvinės informacijos
infrastruktūros vystymo visai Lietuvos
teritorijai ir teisingo lėšų panaudojimo

Ţemės informacinės sistemos plėtra ir palaikymas
Sutarties su VĮ Valstybės ţemės
fondas parengimas ir vykdymo
kontrolė

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

Atsakingi
vykdytojai
ŢPD
Nekilnojamojo
turto kadastro
geodezijos ir
kartografijos
skyrius,
R. Tracevičienė

Įvykdymo
terminas
IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt

900
ŢPD
Nekilnojamojo
turto kadastro
geodezijos ir
kartografijos
skyrius,
P. Petniūnienė

I–IV ketv.

2 640
Kontroliuoti sutarties vykdymą ir
teisingą lėšų panaudojimą dėl:
Ţemės informacinės sistemos plėtros
ir palaikymo visai Lietuvos teritorijai;
4 duomenų rinkinių parengimo.

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

I–IV ketv.

Parengti techninius reikalavimus

ŢMŪD
Tiesioginių
išmokų skyrius,
S. Ramoška

III ketv.

533

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

Parama kompensuojant nuostolius dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo
Priemonės įgyvendinimo
Vykdyti lėšų naudojimo kontrolę
koordinavimas

500
ŢMŪD
Augalininkystės
skyrius,

IV ketv.

39

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai
D. Abraitytė

EPVD – Ekonomikos ir programų vertinimo departamentas
FBD – Finansų ir biudţeto departamentas
IKPD – Išteklių ir kokybės politikos departamentas
KPD – Kaimo plėtros departamentas
PPTBD – Pasirengimo pirmininkauti ir tarptautinio bendradarbiavimo departamentas
TD – Teisės departamentas
ŢMŪD – Ţemės ir maisto ūkio departamentas
ŢPD – Ţemės politikos departamentas
ŢD – Ţuvininkystės departamentas
____________________________

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

