PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2013 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 3D-171
ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2013 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 priežiūros
organizavimas

01.01.02.

01.01.03.

Naudojimasis konsultavimo paslaugomis
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt
9 186

Atnaujinti nuo 2013 metų taikomas
priemonės įgyvendinimo taisykles, 2
vnt.
Paskelbti ribotos trukmės projektinių
pasiūlymų surinkimus, 1 vnt.
Suorganizuoti projektų atrankos
komitetų ir kitų komisijų posėdžius, 2
vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius,
20 vnt.
Patikrų vietoje skaičius, 5 vnt.

KPD Tautinio
paveldo ir mokymo
skyrius,
J. Zaluska,
J. Klipčiuvienė

I–IV ketv.

KPD Tautinio
paveldo ir mokymo
skyrius,
J. Zaluska,
J. Klipčiuvienė

I–IV ketv.

Parengti priemonės įgyvendinimo
taisyklių pakeitimą, 1 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius,
800 vnt.

KPD Tautinio
paveldo ir mokymo
skyrius,
S.Miškinis

I–IV ketv.

Parengti raštus ir atsakymus į
skundus ir klausimus, 5 vnt.
Parengti atsakymus į el. paštu

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,

I–IV ketv.

2 536

3 856
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Priemonės
kodas
01.01.04.

01.01.05.

01.01.06.

01.01.07.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

pateiktus klausimus, 20 vnt.
Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos
Priemonės įgyvendinimo
Atnaujinti nuo 2013 metų taikomas
koordinavimas
priemonės įgyvendinimo taisykles, 2 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius,
200 vnt.
Pusiau natūrinis ūkininkavimas
Priemonės įgyvendinimo
Atnaujinti nuo 2013 metų taikomas
koordinavimas
priemonės įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius,
300 vnt.
Žemės ūkio valdų modernizavimas
Priemonės įgyvendinimo
Atnaujinti 2013 m. paraiškų
koordinavimas
surinkimui taikomas priemonės
antrosios veiklos srities įgyvendinimo
taisykles, 1 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.
Parengti raštus ir atsakymus į
skundus ir klausimus, 10 vnt.
Parengti atsakymus į el. paštu
pateiktus klausimus, 20 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius,
8 vnt.
Miškų ekonominės vertės didinimas
Priemonės įgyvendinimo
Atnaujinti 2013 m. paraiškų
koordinavimas
surinkimui taikomas priemonės
įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius,

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

J. Pupius
57 968
KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
A. Kvedarienė

I–IV ketv.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
Š. Celiešius

I–IV ketv.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
M. Jusienė

I–IV ketv.

8 800

615 839

5 200
KPD
Kompensacijų ir
investicijų
skyrius,
A. Grygalienė

I–IV ketv.

3

Priemonės
kodas
01.01.08.

01.01.09.

01.01.10.

01.01.13.

01.01.15.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

15 vnt.
Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra
Veiklos srities „Miškų
Atnaujinti 2013 m. 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.
Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
Priemonės įgyvendinimo
Atnaujinti 2013 m. paraiškų
koordinavimas
surinkimui taikomas priemonės
pirmosios veiklos srities įgyvendinimo
taisykles, 1 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius,
10 vnt.
Dalyvavimas maisto kokybės schemose
Priemonės įgyvendinimo
Padidinti per metus sertifikuotų
koordinavimas
išskirtinės kokybės žemės ūkio ir
maisto produktų gamintojų skaičių 30
proc.
Parama biodegalų gamybos plėtrai
Biodegalų gamybos paramos
Biodegalų gamybos apimtis, 120 000
koordinavimas
t
Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinė priežiūra
Melioracijos darbų ir melioracijos
Atlikti 6 savivaldybių veiklos
statinių naudojimo valstybinės
melioracijos srityje kompleksinį
priežiūros koordinavimas
patikrinimą.
Melioracijos darbų ir melioracijos
statinių naudojimo valstybinės

Atlikti ūkio subjektų veiklos
melioracijos srityje tikrinimus ir

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt
42 816

KPD
Kompensacijų ir
investicijų
skyrius,
A. Grygalienė

I–IV ketv.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų
skyrius,
A. Kunigėlis

I–IV ketv.

IKPD Kokybės
politikos skyrius,
A. Miškinienė

I–IV ketv.

IKPD
Melioracijos ir
biokuro skyrius,
G. Burneika

IV ketv.

IKPD
Melioracijos ir
biokuro skyrius,
S. Dangveckas
IKPD Melioracijos
ir biokuro skyrius,

IV ketv.

48 360

440

18 401

353

IV ketv.
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Priemonės
kodas
01.01.16.

01.01.17.

01.01.18.

01.01.19.

01.01.20.

01.01.21.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

priežiūros ataskaitų vertinimas
tyrimus, 44 vnt.
Parama gyvulių veislininkystei
Priemonės įgyvendinimo
Parengti taisyklių pakeitimą, 1vnt.
koordinavimas, pagalbos
Tiksliau išdėstyti pagalbos
veislininkystei taisyklių
veislininkystei skyrimo kriterijus.
pakeitimo parengimas
Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimas
Priemonės įgyvendinimo
Parengti Lietuvos ūkinių gyvūnų
koordinavimas
genetinių išteklių išsaugojimo
programos nuostatas, 1 ministro
įsakymas.
Nustatyti administravimo tvarką
parengiant ministro įsakymą, 1 vnt.
Parama kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai, populiarinimui ir realizavimui skatinti
Priemonės įgyvendinimo
Pagalbos gavėjų, gaminančių ar
koordinavimas
siekiančių gaminti kokybiškus žemės
ūkio ir maisto produktus, skaičius, 4
vnt.
ES lygmeniu įregistruotas maisto
produkto pavadinimas kaip saugoma
nuoroda, 1 vnt.
Parama šalutiniams gyvūniniams produktams tvarkyti
Priemonės įgyvendinimo
Finansuoti paramos gavėjus – visus
koordinavimas
gyvūnų augintojus, kurie remiami už
saugų nugaišusių gyvūnų sutvarkymą,
pagal poreikį.
Parama kreditų palūkanoms kompensuoti
Priemonės įgyvendinimo
Parengti informaciją apie priemonės
koordinavimas
įvykdymą metinei ataskaitai Europos
Komisijai ir informaciją apie suteiktą
paramą jauniesiems ūkininkams.
Parama draudimo įmokoms kompensuoti
Draudimo įmokų dalinio
Parengti žemės ūkio ministro
kompensavimo teisinės bazės
įsakymą, 1 vnt.
rengimas ir priemonės sklaida
Apdraustų augalų plotas, 129 tūkst.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

S. Dangveckas
11 311
ŽMŪD
Gyvulininkystės
ir veterinarijos
skyrius

I–IV ketv

2 407
ŽMŪD
Gyvulininkystės
ir veterinarijos
skyrius

I–IV ketv.

IKPD Kokybės
politikos skyrius,
A.Banienė

I–IV ketv.

IKPD Kokybės
politikos skyrius,
J. Martutaitytė

III–IV ketv

412

4 100
ŽMŪD
Gyvulininkystės
veterinarijos
skyrius

I–IV ketv.

3 300
FBD Nacionalinės
paramos planavimo
skyrius,
G.Ališauskienė

I–II ketv.

16 356
EPVD Strateginio
planavimo ir
mokslo skyrius

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas
01.01.22.

01.01.23.

01.01.24.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ha
Parama garantiniam užmokesčiui ir daliai draudimo įmokų už apdraustą kredito įstaigai įkeistą turtą kompensuoti
Priemonės įgyvendinimo
Parengti sutartį dėl lėšų skyrimo
FBD Nacionalinės I–IV ketv.
koordinavimas
UAB Žemės ūkio paskolų garantijų
paramos planavimo
fondui priemonei įgyvendinti (1 vnt.) ir skyrius,
pagal poreikį jos pakeitimus.
M. Butkus
Kreditų su garantija, už kurios
suteikimą mokamo garantinio
užmokesčio dalis kompensuojama,
skaičius, 140 vnt.
Lizingo sutarčių su garantija, už
kurios suteikimą mokamo garantinio
užmokesčio dalis kompensuojama,
skaičius, 20 vnt.
Parama dalyvauti tarptautiniuose žemės ir maisto ūkio renginiuose ir parodose
Suorganizuotas ūkio subjektų
I–IV ketv.
PPTBD
Paraiškų rinkimas dalyvavimui
dalyvavimas
tarptautinėse
parodose,
7
Tarptautinių
tarptautinėse žemės ir maisto ūkio
parodos.
reikalų ir eksporto
parodose organizuoti, paraiškų
skatinimo skyrius
vertinimas, lėšų tvirtinimas
Parama žemdirbių konsultavimui
1. Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

2. Priemonės priežiūros
organizavimas

01.01.25.

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Parama taikomiesiems tyrimams vykdyti
Žemės, maisto ūkio ir
žuvininkystės mokslinių tyrimų ir

Asignavimai
tūkst. Lt
725

401

2 870
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.
Organizuoti priemonių atrankos
komiteto posėdį, 1 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius,
2 vnt.
Galutinių naudos gavėjų skaičius,
10000 vnt.
Atlikta konsultacinių seminarų
organizavimo patikrų vietoje, 6 vnt.

KPD Tautinio
paveldo ir mokymo
skyrius,
S.Miškinis

I–IV ketv.

KPD Tautinio
paveldo ir mokymo
skyrius,
S.Miškinis

I–IV ketv.

Parengti Žemės ūkio, maisto ūkio,
žuvininkystės ir kaimo plėtros

EPVD Strateginio
planavimo ir

I–IV ketv.

1 596
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
taikomosios veiklos projektų
atrankos ir finansavimo
organizavimas

01.01.26.

01.01.27.

01.01.28.

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

taikomųjų mokslinių tyrimų bei
mokslo skyrius
inovacijų plėtros 2014–2020 metų
programą.
Parengti Eksperimentinių, mokomųjų,
bandymų ūkių plėtros programą.
Organizuoti ministerijos struktūrinių
padalinių siūlymų dėl mokslinių tyrimų
ir taikomosios veiklos (MTTV)
svarstymą ir finansuotinų MTTV
projektų atranką ir Priemonių atrankos
komiteto posėdį, 1 vnt.
Suorganizuoti MTTV projektų
vykdytojų atrankos konkursą,
priežiūros komisijų posėdžius, 8 vnt.
Priemonių atrankos komiteto posėdį, 1
vnt.
Finansuoti MTTV projektus, 35 vnt.
Organizuoti MTTV projektų
ataskaitų svarstymą priežiūros komisijų
posėdžiuose, 8 vnt.

Parama tarptautiniams tyrimams vykdyti
Organizuoti Lietuvos institucijų
EPVD Strateginio
teikiamų tarptautinių projektų
planavimo ir
nacionalinio tinkamumo vertinimą, 2
mokslo skyrius
vnt.
Finansuoti tarptautinių tyrimų
projektus, 8 vnt.
Parama konferencijoms, seminarams, leidinių leidybai, žemdirbių ir kaimo gyventojų šviečiamiesiems renginiams
Konferencijų, seminarų, leidinių,
Surinkti ir suregistruoti paraiškas,
EPVD Strateginio
žemdirbių ir kaimo gyventojų
virš 100 vnt.
planavimo ir
šviečiamųjų renginių paraiškų
Organizuoti Priemonių atrankos
mokslo skyrius
surinkimas, priemonių atranka,
komiteto posėdžius, 6 vnt.
vykdytojų patvirtinimas
Finansuoti priemones, 50 vnt.
Parama gamintojų kooperacijai plėtoti
1. Teisės aktų, susijusių su
Parengti žemės ūkio ministro
TD Asmenų
priemonės įgyvendinimu,
įsakymus dėl kooperatinių bendrovių
veiklos

540
I–IV ketv.

431
I–IV ketv.

862
I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

rengimas, priemonės
įgyvendinimo koordinavimas

01.01.29.

01.01.30.

01.01.31.

(kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio reglamentavimo ir
kooperatinėmis bendrovėmis
viešųjų pirkimų
(kooperatyvais), 15 vnt.
skyrius,
Paramą gavusių kooperatinių
G. Pečiuliauskas,
bendrovių (kooperatyvų), 9 vnt.
N. Slavinskienė
2. Raštų, pažymų 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) pripažinimo
reglamentavimo ir
priežiūra susijusių veiksmų
žemės ūkio kooperatinėmis
viešųjų pirkimų
atlikimas
bendrovėmis (kooperatyvais), 15 vnt.
skyrius,
Parengti atsakymus raštu į el. p.
G. Pečiuliauskas,
gautus paklausimus, skundus, 2 vnt.
N. Slavinskienė
Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir
kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimas
Priemonės įgyvendinimo
Parengti taisyklių pakeitimą, 1vnt.
KPD
I–IV ketv.
koordinavimas
Priimti ir įvertinti paraiškas paramai
Tautinio paveldo ir
gauti, 10 vnt.
mokymo skyrius,
Surengti Priemonių atrankos
S.Miškinis
komiteto posėdį, 1 vnt.
Parengti sprendimą dėl paramos
skyrimo ar neskyrimo, 1 vnt.
Informacijos apie žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės politiką ir kitas aktualijas sklaida
Visuomenės informavimas per
Informacinių pranešimų publikavimas Viešųjų ryšių
I–IV ketv.
šalies žiniasklaidos priemones
respublikinėje ir regioninėje spaudoje,
skyrius,
apie ministerijos vykdomos
informacijos sklaida TV kanaluose ir
V. Rekevičius
žemės ir maisto ūkio politikos
radijo stotyse, interneto svetainėse, ~ 50 A. Bajoriūnas
aktualijas, supažindinimas su
vnt.
rengiamais teisės aktų projektais
Žiniasklaidos priemonių skaičius,
ir įsigaliojusiais teisės aktais,
140 vnt.
kurie yra susiję su žemės ir
maisto ūkio sektoriumi
Šalies žemės ūkio pristatymas tarptautinėse ir respublikinėse parodose, konkursų finansavimas bei žemės ūkio veiklos subjektų
aprūpinimas informacinėmis ir kitomis techninėmis priemonėmis
1. Šalies žemės ūkio pristatymas
Šalies žemės ūkiui pristatyti skirtų
Viešųjų ryšių
I–IV ketv.
tarptautinėse ir respublikinėse
parodų skaičius, 3 vnt.
skyrius,

Asignavimai
tūkst. Lt

862

519

882
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Priemonės
kodas

01.01.32.

01.01.34.

01.01.35.

01.01.36.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

parodose, mugėse, kituose
Tradicinis-reprezentacinis
V. Rekevičius
tarptautiniuose ir respublikiniuose ministerijos renginys „Lietuvos kaimo
A. Bajoriūnas
renginiuose, susijusiuose su
spindulys“, 1 vnt.
žemės ir maisto ūkio sektoriumi
2. Visuomenei ir žemės 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
medžiagos) išleidimas
Žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo raidos eksperimentinės (socialinės) plėtros darbai
Žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo
Finansuoti žemės ūkio, maisto ūkio,
EPVD Strateginio
I–IV ketv.
raidos eksperimentinės
kaimo raidos eksperimentinės
planavimo ir
(socialinės) plėtros darbų plano
(socialinės) plėtros darbus, 21 vnt.
mokslo skyrius
parengimas ir darbų vykdymo
Parengti ir pasirašyti darbų
užtikrinimas
perdavimo priėmimo aktus, 4 vnt.
Parama nuostoliams už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės –
paskerstus galvijus atlyginti
Priemonės įgyvendinimo
Finansuoti gyvūnų augintojus, kurių
ŽMŪD,
I–IV ketv
koordinavimas
galvijai priverstinai paskerdžiami, kad
Gyvulininkystės
būtų sunaikinti gyvūnų tuberkuliozės,
ir veterinarijos
bruceliozės, enzootinės leukozės
skyrius
židiniai, pagal poreikį.
Karvių sergamumo mastitu mažinimo ir pieno kokybės gerinimo programa
Melžimo įrangos tikrinimo
Melžimo įrangos tikrinimo paslaugų
ŽMŪD,
I–IV ketv
paslaugų pirkimo sutarties
teikėjų 4 tarpinių ketvirtinių ataskaitų ir Gyvulininkystės
vykdymo priežiūra ir
metinių ataskaitų analizė.
ir veterinarijos
koordinavimas
Vadovaujantis atrankos kriterijais,
skyrius
nurodytais ministro įsakyme, patikrinti
0,25 proc. Lietuvos Respublikos
pienininkystės ūkių.
Valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir
hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise
Asignavimų savivaldybėms
Suremontuotų sausinimo sistemų,
IKPD Melioracijos I–IV ketv.
apskaičiavimas ir darbų vykdymo 3000 ha
ir biokuro skyrius,
ataskaitų vertinimas
Prižiūrėta polderių siurblinių, 88 vnt. P. Garnelis

Asignavimai
tūkst. Lt

1 142

287

247

27 081
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Priemonės
kodas
01.02.01.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Agrarinės aplinkosaugos išmokos
1. Priemonės „Agrarinės
aplinkosaugos išmokos“
įgyvendinimo koordinavimas

2. Priemonės „Agrarinės
aplinkosaugos išmokos“
programos „Ekologinis
ūkininkavimas“ įgyvendinimo
koordinavimas
01.02.02.

01.02.03.

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt
148 380

Deklaruotas plotas pagal priemonę
„Agrarinės aplinkosaugos išmokos“
sudarys 294 493 ha.

Deklaruotas plotas pagal programą
„Ekologinis ūkininkavimas“ sudarys
155 634 ha.

Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku
Priemonės įgyvendinimo
Atnaujinti 2013 m. paraiškų
koordinavimas
surinkimui taikomas priemonės
įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.
Parengti raštus ir atsakymus į
skundus ir atsakyti į klausimus gautus
elektroniniu paštu, 5 vnt.
Dalyvauti Paraiškų priėmimo
informacinės sistemos (toliau – PPIS)
mokymuose ir pristatyti savivaldybių
(seniūnijų) darbuotojams paramos
pagal priemonę teikimo reikalavimus,
naujoves, 2 val.
Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku
Priemonės įgyvendinimo
Atnaujinti 2013 m. paraiškų
koordinavimas
surinkimui taikomas priemonės
įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.
Parengti raštus ir atsakymus į
skundus ir atsakyti į klausimus gautus

IKPD Agrarinės
aplinkosaugos ir
ekologinio
ūkininkavimo
skyrius,
A. Prakapienė
IKPD Agrarinės
aplinkosaugos ir
ekologinio
ūkininkavimo
skyrius,
D. Bagdevičiūtė

I–IV ketv.

I–IV ketv.

13 695
KPD
Kompensacijų ir
investicijų
skyrius,
G.Mažeika

I–IV ketv.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų
skyrius,
G.Mažeika

I–IV ketv.

17 500
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Priemonės
kodas

01.02.04.

01.02.05.

01.02.06.

01.02.07.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

elektroniniu paštu, 5 vnt.
Dalyvauti PPIS mokymuose ir
pristatyti savivaldybių (seniūnijų)
darbuotojams paramos pagal priemonę
teikimo reikalavimus, naujoves, 2 val.
Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas
Priemonės įgyvendinimo
Atnaujinti 2013 m. paraiškų
koordinavimas
surinkimui taikomas priemonės
įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.
Suorganizuoti Projektų atrankos
komiteto posėdžius, 5 vnt.
Pelno nesiekiančios investicijos miškuose
Priemonės įgyvendinimo
Suorganizuoti Projektų atrankos
koordinavimas
komiteto posėdžius, 5 vnt.
Miškų aplinkosaugos išmokos
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Atnaujinti 2013 m. paraiškų
surinkimui taikomas priemonės
įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
Dalyvauti PPIS mokymuose ir
pristatyti savivaldybių (seniūnijų)
darbuotojams paramos pagal priemonę
teikimo reikalavimus, naujoves, 2 val.
Natura 2000 išmokos, susijusios su direktyva 2000/60/EC
Priemonės įgyvendinimo
Parengti priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
taisyklių pakeitimą, 1 vnt.
Dalyvauti PPIS mokymuose ir
pristatyti savivaldybių (seniūnijų)
darbuotojams paramos pagal priemonę
teikimo reikalavimus, naujoves, 5 val.
Parengti atsakymus į el. paštu
pateiktus klausimus, 5 vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
K. Gineika

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt

4 375

4 375
KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
K. Gineika

I–IV ketv.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų
skyrius,
G.Mažeika

I–IV ketv.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų
skyrius,
R. Motiejaitė

I–IV ketv.

825

1 680
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Priemonės
kodas
01.02.08.

01.02.09.

01.02.11.

01.02.12.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Surinktų paraiškų skaičius, 1 800 vnt.
Natura išmokos (parama Natura 2000 miškų teritorijose)
Priemonės įgyvendinimo
Parengti priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
taisyklių pakeitimą, 1 vnt.
Dalyvauti PPIS mokymuose ir
pristatyti savivaldybių (seniūnijų)
darbuotojams paramos pagal priemonę
teikimo reikalavimus, naujoves, 4 val.
Surinktų paraiškų skaičius, 500 vnt.
Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves
Priemonės įgyvendinimo
Parengti priemonės įgyvendinimo
koordinavimas
taisyklių pakeitimą, 1 vnt.
Apskaičiuoti 2013 m. kompensacinių
išmokų dydžius ir parengti įsakymo dėl
paramos intensyvumo taikymo
projektą, 1 vnt.
Dalyvauti PPIS mokymuose ir
pristatyti savivaldybių (seniūnijų)
darbuotojams paramos pagal priemonę
teikimo reikalavimus, naujoves, 7 val.
Parengti atsakymus į el. paštu
pateiktus klausimus, 15 vnt.
Parengti raštus ir atsakymus į gautus
klausimus ir skundus, 10 vnt.
Surinktų paraiškų skaičius, 75 000
vnt.
Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių stebėjimo tyrimai
Agrocheminių dirvožemio
Dirvožemio agrocheminių savybių
savybių tyrimo 2012–2013 metais stebėsena 40 tūkst. ha plote
programos ir jos įgyvendinimo
priemonių vykdymo
organizavimas
Lietuvos dirvožemių agrocheminių savybių duomenų bazės DirvAgroch_DB10LT rengimas
Žemės našumo vertinimo
Parengti dirvožemių agrocheminių
duomenų bazės kūrimo ir
savybių duomenis 817 tūkst. ha plotui

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt
2 700

KPD
Kompensacijų ir
investicijų
skyrius,
R. Motiejaitė

I–III ketv.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų
skyrius,
R. Motiejaitė

I–IV ketv.

ŽMŪD
Augalininkystės
skyrius

I–IV ketv.

ŽMŪD
Augalininkystės

I–IV ketv.

125 915

600

784
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Priemonės
kodas

01.02.13.

01.03.01.

01.03.02.

01.03.03.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

duomenų atnaujinimo 2013–2015
metais programos vykdymo
organizavimas
Pelno nesiekiančios investicijos
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Verslo kūrimas ir plėtra
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Kaimo turizmo veiklos skatinimas
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

skyrius

6 250
Atnaujinti 2013 m. paraiškų
surinkimui taikomas priemonės
įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.

IKPD
Melioracijos ir
biokuro skyrius,
V. Vitukynas

I–IV ketv.

Suorganizuoti Projektų atrankos
komiteto posėdžius, 7 vnt.
Parengti raštus ir atsakymus į gautus
raštus ir klausimus, 2 vnt.
Parengti atsakymus į el. paštu
pateiktus klausimus, 2 vnt.
Parengti pažymas, 1 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius,
70 vnt.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
Ž. Šukytė

I–IV ketv.

Suorganizuoti Projektų atrankos
komiteto posėdžius, 4 vnt.
Parengti raštus ir atsakymus į gautus
raštus ir klausimus, 2 vnt.
Parengti atsakymus į el. paštu
pateiktus klausimus, 5 vnt.
Parengti pažymas, 2 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius,
90 vnt.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
Ž. Šukytė

I–IV ketv.

Priemonės įgyvendinimo taisyklių
keitimų skaičius, 2 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius,
70 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
R. Voverytė

I–IV ketv.

16 000

76 000

20 000
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

surinkimą, 1 vnt.
Atnaujinti 2013 m. paraiškų
surinkimui taikomas priemonės
įgyvendinimo taisykles, 2 vnt.
Parengti raštus ir atsakymus į gautus
raštus ir klausimus, 5 vnt.
Parengti atsakymus į el. paštu
pateiktus klausimus, 10 vnt.
Suorganizuoti Projektų atrankos
komiteto posėdžius, 7 vnt.
01.03.04.

Kaimo atnaujinimas ir plėtra
1. Priemonės „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“
įgyvendinimo koordinavimas,
išskyrus veiklą „Asbestinių stogų
dangos keitimas“

2. Veiklos „Asbestinių stogų
dangos keitimas“ įgyvendinimo
koordinavimas

35 441
Pasirašytų sutarčių dėl kaimo
atnaujinimo projektų, išskyrus veiklos
„Asbestinių stogų dangos keitimas“,
įgyvendinimo skaičius, 30 vnt.
Atnaujinti 2013 m. paraiškų
surinkimui taikomas priemonės
įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
Paskelbti paraiškų surinkimą, 1 vnt.
Parengti raštus ir atsakymus į gautus
skundus ir klausimus, 10 vnt.
Parengti atsakymus į el. paštu
pateiktus klausimus, 20 vnt.
Parengti pažymas, 5 vnt.
Veiklos „Asbestinių stogų dangos
keitimas“ įgyvendinimo planavimo
būdu finansuotų projektų skaičius,
4000 vnt.
Atnaujinti 2013 m. paraiškų
surinkimui taikomas priemonės
įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
Paskelbti paraiškų surinkimą, 1 vnt.
Parengti raštus ir atsakymus į gautus
skundus ir klausimus, 15 vnt.
Parengti atsakymus į el. paštu
pateiktus klausimus, 20 vnt.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
N. Padvaiskaitė

I–IV ketv.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
N. Padvaiskaitė

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

Parengti pažymas, 5 vnt.
01.03.05.

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

2. Vietos veiklos grupių veiklos
priežiūra ir koordinavimas

3. Programos keitimas, siekiant
spartinti paramos lėšų įsisavinimą

4. Nuolatinė programos
priemonių „Vietos plėtros
strategijų įgyvendinimas“ ir
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“,
įgyvendinimo LEADER metodu
priežiūra ir administravimas

49 977
Įgyvendintų vietos projektų pagal 51
vietos plėtros strategiją kaimo vietovių
savivaldybių teritorijose (pasirašytų
sutarčių) skaičius, 900 vnt. Iš jų –300
vnt. kaimo atnaujinimo projektų.
Užbaigtų įgyvendinti vietos projektų
skaičius, 500 vnt.
Paskelbti kvietimus Vietos veiklos
grupių vietos projektams teikti, 50 vnt.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
I. Sadovskaitė

I–IV ketv.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
I. Sadovskaitė

I–IV ketv.

Suorganizuoti LEADER metodo
įgyvendinimo koordinavimo grupės
posėdžius, 2 vnt.
Pateikti Europos Komisijai
Programos keitimą, (1 vnt.), siūlant
numatyti galimybę vietos projektų
vykdytojams taikyti avanso mokėjimo
būdą, kai avansu apmokamos pateiktos
sąskaitos už įvykdytą projektą ar jo
dalį.
Parengti 4 įgyvendinimo,
administravimo taisyklių keitimus
(tvirtinama įsakymu).
Parengti 20 pažymų, 20 raštų
(atsakymų interesantams, institucijoms
ir kt.); išanalizuoti 6 skundus dėl VVG
veiksmų ar neveikimo; parengti 10
pranešimų.
Vykti į socialinių partnerių
organizuojamus teminius renginius
(posėdžiai, konferencijos, diskusijos ir
kt.), 30 vnt.

I. Sadovskaitė
J. Vaičiūnienė
S. Mečkovskienė
KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
S. Mečkovskienė
I. Sadovskaitė

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
I. Sadovskaitė
S. Mečkovskienė

I–III ketv.

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
5. Rengimasis 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiui
(LEADER priemonės)

01.03.06.

Tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas
1. Vietos veiklos grupių
teritorinio bendradarbiavimo
projektų įgyvendinimo
užtikrinimas
2. Vietos veiklos grupių
tarptautinių projektų
įgyvendinimo užtikrinimas
3. Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos keitimas,
siekiant spartinti paramos lėšų
įsisavinimą

4. Vykdyti nuolatinę priemonės
įgyvendinimo priežiūrą ir
administravimą

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Dalyvauti 3 diskusijose su
socialiniais partneriais.
Teikti pastabas ir pasiūlymus naujo
laikotarpio įgyvendinimą
reglamentuojančių dokumentų
projektams, 2 vnt.
Dalyvauti Europos Komisijos
organizuojamuose teminiuose
renginiuose, 3 vnt.
Parengti LEADER metodo
įgyvendinimo 2014–2020 m. modelio
projektą, 1 vnt.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
I. Sadovskaitė
J. Vaičiūnienė
S. Mečkovskienė

I–IV ketv.

Pasirašyta teritorinio
bendradarbiavimo projektų
įgyvendinimo sutarčių, 25 vnt.
Įgyvendinta teritorinio
bendradarbiavimo projektų, 5 vnt.
Pasirašyta tarptautinio
bendradarbiavimo projektų
įgyvendinimo sutarčių, 35 vnt.
Įgyvendintų tarptautinio
bendradarbiavimo projektų, 5 vnt.
Pateikti Europos Komisijai Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m.
programos keitimą, (1 vnt.), siūlant
numatyti galimybę bendradarbiavimo
projektų vykdytojams taikyti avanso
mokėjimo būdą, kai avansu
apmokamos pateiktos sąskaitos už
įvykdytą projektą ar jo dalį.
Parengti 2 priemonės įgyvendinimo,
taisyklių keitimus (tvirtinama
įsakymu).
Parengti 10 pažymų, 10 raštų
(atsakymų interesantams, institucijoms

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
J. Vaičiūnienė

I–IV ketv.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
J. Vaičiūnienė

I–IV ketv.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
S. Mečkovskienė
I. Sadovskaitė

I–III ketv.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
J. Vaičiūnienė

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt

3 000
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Priemonės
kodas

01.03.07.

01.03.08.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

ir kt.); parengti 5 pranešimus.
Vykti į socialinių partnerių
organizuojamus teminius renginius
(posėdžiai, konferencijos, diskusijos ir
kt.), 15 vnt.
Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti
1. Mokymų, susijusių su VVG ir
Dalyvauti VVG renginiuose /
vietos projektų teikėjų įgūdžių
seminaruose, diskusijose, 10 vnt.
įgijimu, koordinavimas
2. Vykdyti nuolatinę Programos
IV krypties priemonės „Parama
VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir
aktyviai pritaikyti“ įgyvendinimo
priežiūrą ir administravimą
Tautinio paveldo išsaugojimas
1. Tautinio paveldo produktų
apsaugos, jų rinkos ir amatų
plėtros programos koordinavimas
2. Etnografinių kaimų
išsaugojimo 2011–2013 metų
tarpinstitucinio veiklos plano
koordinavimas
3. Teisės aktų rengimas

4. Tautinio paveldo objektų
sertifikavimo proceso
koordinavimas

Parengti 10 pažymų, 10 raštų
(atsakymų interesantams, institucijoms
ir kt.).
Parengti 5 pranešimus.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

6 750
KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
J. Vaičiūnienė
KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
J. Vaičiūnienė

I–IV ketv.

KPD Tautinio
paveldo ir
mokymo skyrius,
V. Dubnikienė
KPD Tautinio
paveldo ir
mokymo skyrius,
V. Dubnikienė

I–IV ketv.

I–IV ketv.

532
Parengti ataskaitą, 1 vnt.
Atlikti Tautinio paveldo produktų
plėtros stebėsenos tyrimą, 1 vnt.
Atlikti Skirvytėlės, Poškonių,
Rimašių, Žiemų ir Dieveniškių
etnografinių kaimų gyventojų
gyvenimo kokybės analizę ir
išanalizuoti etnografiniuose kaimuose
vykdomą ūkinę veiklą, 1 vnt.
Parengti žemės ūkio ministro
įsakymus, 18 vnt.
Parengti pažymas, 6 vnt.
Parengti raštus, 8 vnt.

KPD Tautinio
paveldo ir
mokymo skyrius,
V. Dubnikienė,
E. Martinkienė
Surinkti ir registruoti prašymus, 120 KPD Tautinio
vnt.
paveldo ir
Dalyvauti posėdžiuose, 8 vnt.
mokymo skyrius,
Sertifikuoti tautinio paveldo
V. Dubnikienė

III–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.
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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 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

produktus, tradicinių amatų mokymo
programas, tradicinių mugių ir
tradicinių amatų meistrus, 250 vnt.
Atlikti patikras ir parengti patikrų KPD Tautinio
ataskaitas, 60 vnt.
paveldo ir
mokymo skyrius,
V. Dubnikienė
Organizuoti posėdžius, 1 vnt.
KPD Tautinio
Parengti medžiagą.
paveldo ir
mokymo skyrius,
V. Dubnikienė,
E. Martinkienė
Surinkti paraiškas.
KPD Tautinio
Suorganizuoti posėdžius, 4 vnt.
paveldo ir
Finansuoti projektai, skatinantys
mokymo skyrius,
tautinio paveldo produktų išsaugojimą, E. Martinkienė
kūrimą ir realizavimą, 70 vnt.
Parengti raštus, 1 vnt.
KPD Tautinio
Dalyvauti posėdžiuose, 4 vnt.
paveldo ir
mokymo skyrius,
E. Martinkienė

Suorganizuoti viešuosius pirkimus, 6
vnt.

Administruoti Tautinio paveldo
internetinę svetainę, 1 vnt.

Parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms
Priemonės įgyvendinimo
Atnaujinti 2013 m. paraiškų
koordinavimas
surinkimui taikomas priemonės

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

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

I–IV ketv.

KPD Tautinio
paveldo ir mokymo

I–IV ketv.

I–IV ketv.

2 870
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Priemonės
kodas

01.04.01.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

įgyvendinimo taisykles, 1 vnt.
Paskelbti ribotos trukmės paraiškų
surinkimą, 1 vnt.
Organizuoti projektų atrankos
komitetų posėdžius, 2 vnt.
Parengti raštus ir atsakymus į
skundus ir klausimus, 2 vnt.
Parengti atsakymus į el. paštu
pateiktus klausimus, 30 vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų skaičius,
120 vnt.
Techninė pagalba (programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei)
Priemonės įgyvendinimo
Priemonės įgyvendinimo taisyklių
koordinavimas
keitimų skaičius, 2 vnt.
Parengti 2012 m. įgyvendintų
techninės pagalbos projektų santrauką,
1 vnt.
Parengti detaliųjų išlaidų planų
santrauką, 1 vnt.
Parengti lėšų paskirstymo 2014–2015
m. projektą, 1 vnt.
Parengti ministro įsakymą dėl
techninės pagalbos lėšų limito
patvirtinimo, 1 vnt.
Žemės ūkio ministerijos
Parengti įsakymus dėl atsakingų už
įgyvendinamo paramos projekto
projektų įgyvendinimą tarnautojų
koordinavimas.
paskyrimo (atnaujinimas), 2 vnt.
Atsiskaitymo už patirtas išlaidas
Parengti ir Nacionalinei mokėjimo
pagal priemonę, kai paramos
agentūrai pateikti vertinti mokėjimo
gavėja yra Žemės ūkio
prašymus, 8 vnt.
ministerija, užtikrinimas
Parengti metinę projekto
įgyvendinimo ataskaitą, 1 vnt.
Parengti susitarimą dėl sutarties
keitimo, 1 vnt.
Parengti sutarties sąmatos keitimus, 4
vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

skyrius,
S.Miškinis

34 795
KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
A. Mačiulaitytė
I. Venciulytė

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
A. Mačiulaitytė
I. Venciulytė

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
Nacionalinės mokėjimo agentūros
paramos projekto koordinavimas

01.04.02.

Techninė pagalba (informavimas ir viešumas)
1. Visuomenės informavimas per
šalies žiniasklaidos priemones
apie Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 m. programą ir jos
įgyvendinimą
2. Informacinių renginių,
kampanijų, parodų, konkursų,
susijusių su kaimo plėtros
pristatymu šalyje ir užsienyje,
organizavimas

3. Informacinio arba mokomojo
pobūdžio renginių, susitikimų,
seminarų, konferencijų
organizavimas
4. Žemės ūkio ministerijos
įgyvendinamo paramos projekto
koordinavimas.
Atsiskaitymo už patirtas išlaidas
pagal priemonę, kai paramos
gavėja yra Žemės ūkio
ministerija, užtikrinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
Parengti pažymas, 4 vnt.
Parengti susitarimą dėl sutarties
keitimo, 1 vnt.
Parengti sutarties sąmatos keitimus, 4
vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
A. Mačiulaitytė
12 440

Informacinių pranešimų ir straipsnių
publikavimas respublikinėje ir
regioninėje spaudoje, informacijos
sklaida TV kanaluose ir radijo stotyse,
~ 800 vnt.
Žiniasklaidos priemonių skaičius,
140 vnt.
Surengti parodų, 2 vnt.
Atlikti sociologinių apklausų, ~ 6 vnt.
Surengti informacinių renginių, ~ 10
vnt.
Surengti prezentacijų /kampanijų, ~
2 vnt.
Surengti viešinimo akcijų, ~ 24 vnt.
Parengti ir išleisti leidinių, ~ 7 vnt.
Surengti seminarus, mokymus,
konferencijas, ~ 105 vnt.
Parengti ir Nacionalinei mokėjimo
agentūrai pateikti vertinti mokėjimo
prašymus, 4 vnt.
Parengti metinę projekto
įgyvendinimo ataskaitą, 1 vnt.
Parengti susitarimą dėl sutarties
keitimo, 1 vnt.
Parengti sutarties sąmatos keitimus, 2
vnt.
Parengti pažymos, 4 vnt.

Viešųjų ryšių
skyrius,
V. Rekevičius
E.Tamulienė
A.Bajoriūnas

I–IV ketv.

Viešųjų ryšių
skyrius,
V. Rekevičius
E. Tamulienė
A. Bajoriūnas

I–IV ketv.

Viešųjų ryšių
skyrius,
V. Rekevičius
E.Tamulienė
KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
J. Banytė

I–IV ketv.

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
5. Nacionalinės mokėjimo
agentūros paramos projekto
koordinavimas

01.04.03.

Techninė pagalba (Nacionalinis kaimo tinklas)
Tinklo administravimas ir
valdymas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengti susitarimą dėl sutarties
keitimo, 1 vnt.
Parengti sutarties sąmatos keitimus, 2
vnt.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
J. Banytė

I–IV ketv.

Parengti mokėjimo prašymus, 4 vnt.
Parengti raštus ir atsakymus į gautus
raštus bei klausimus, 10 vnt.
Parengti pažymas, 20 vnt.
Užtikrinti Tinklo struktūros grandžių
veiklos koordinavimą, 15 vnt.
Parengti teisės aktus, susijusius su
Tinklo veikla, 10 vnt.
Organizuoti tikslines kaimo plėtros
dalyvių diskusijas dėl 2014–2020 m.
programavimo laikotarpio, 12 vnt.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
J. Jusionis
Ž. Jucaitytė

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt

11 238

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

01.01.02.

01.01.03.

Tiesioginės išmokos (pagrindinė dalis) už žemės ūkio naudmenų plotus
Paraiškų paramai už plotus gauti
Išmokėti tiesiogines išmokas už
taisyklių rengimas, paraiškų
einamaisiais metais deklaruotas žemės
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 už kvotinio baltojo cukraus toną
Paraiškų surinkimo ir išmokų
Surinkti paraiškų už 103 010 tonų
mokėjimo stebėsena
baltojo cukraus
Parama už energetinių augalų, skirtų biokuro gamybai, plotus
Baigti įgyvendinti ES paramos už
Išmokėti paramą, priskaičiuotą pagal
energetinius augalus, skirtus
2009 m. pateiktas paraiškas
biokuro gamybai 2007–2009 m.
(išnagrinėjus skundus, vykdant teismo

1 116 546
ŽMŪD
Tiesioginių
išmokų skyrius

I–IV ketv.

35 426
ŽMŪD Perdirbtų
produktų skyrius,
L. Janušauskienė

I–IV ketv.

67
ŽMŪD
Tiesioginių
išmokų skyrius

I–II ketv
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

schemą

01.01.04.

01.01.05.

01.01.07.

01.01.08.

01.01.09.

sprendimus, jei atsirastų valdos
perėmėjų).
Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos pieno gamintojams
Išmokų mokėjimo taisyklių
Mokėta atsietųjų papildomų
rengimas, išmokų gavėjų bei
nacionalinių tiesioginių išmokų už
išmokėtų sumų analizė,
rinkai patiektą pieną, 1330 tūkst. t
konsultacijų tekimas dėl išmokų
administravimo
Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius
Išmokų mokėjimo taisyklių
Mokėti atsietąsias specialiąsias
rengimas, išmokų gavėjų bei
išmokas už bulius pagal 2010–2011 m.
išmokėtų sumų analizė,
laikotarpiu gautų specialiųjų išmokų už
konsultacijų teikimas dėl išmokų
bulius išmokų skaičių, 54,5 tūkst. vnt.
administravimo ir priemonės
įgyvendinimo koordinavimas
Papildomos nacionalinės tiesioginės už karves žindenes bei telyčias
Išmokų mokėjimo taisyklių
Mokėti papildomas nacionalines
rengimas, konsultacijų tekimas
tiesiogines išmokas už karves žindenes
dėl išmokų administravimo
ir telyčias, 41,7 tūkst. vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes
Išmokų mokėjimo taisyklių
Mokėti papildomas nacionalines
rengimas, konsultacijų tekimas
tiesiogines išmokas už ėriavedes, 24
dėl išmokų administravimo
tūkst. vnt.
Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ES remiamų pasėlių plotus
Paraiškų paramai už plotus gauti
Išmokėti atsietąsias PNTI už 2006 m.
taisyklių rengimas, paraiškų
deklaruotus linus, už 927 ha.
surinkimo ir išmokų mokėjimo
Išmokėti atsietąsias PNTI už 2011 m.
stebėsena ir analizė, konsultacijų
deklaruotus baltyminius augalus, už
tekimas dėl plotų deklaravimo,
45,6 tūkst. ha.
paraiškų administravimo,
tiesioginių išmokų skaičiavimo ir
priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

69 344
ŽMŪD Mėsos ir
pieno skyrius

I-IV ketv.

ŽMŪD Mėsos ir
pieno skyrius,
R. Baranauskienė

IV ketv.

ŽMŪD
Gyvulininkystės
ir veterinarijos
skyrius

I–IV ketv.

ŽMŪD
Gyvulininkystės
ir veterinarijos
skyrius

I–IV ketv.

ŽMŪD
Tiesioginių
išmokų skyrius

I–IV ketv.

23 320

9 919

595

2 834
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Priemonės
kodas
01.01.10.

01.01.11.

01.02.01.

01.02.03.

01.02.04.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Tiesioginės išmokos už mėsinius galvijus pagal specialiosios paramos schemą
Tiesioginių išmokų už mėsinius
Atnaujinti nuo 2013 metų tiesioginių
galvijus skyrimo tvarkos, išmokų
išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines
dydžių koordinavimas ir
avis administravimo, kontrolės bei
reikalavimų mėsinių gyvulių
mokėjimo taisykles, 1 vnt.
augintojams nustatymas,
Patvirtinti 2013 metų išmokų už
bendradarbiavimas su NMA,
mėsinius galvijus ir mėsines avis
Savivaldybių asociacija, VĮ
dydžius, 1 vnt.
ŽŪIKVC, mėsinių galvijų
augintojų asociacijomis ir kitais
socialiniais partneriais
Tiesioginės išmokos už mėsines avis pagal specialiosios paramos schemą
Tiesioginių išmokų už mėsines
Atnaujinti nuo 2013 metų tiesioginių
avis skyrimo tvarkos, išmokų
išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines
dydžių koordinavimas ir
avis administravimo, kontrolės bei
reikalavimų mėsinių avių
mokėjimo taisykles, 1 vnt.
augintojams nustatymas,
Patvirtinti 2013 metų išmokų už
bendradarbiavimas su NMA,
mėsinius galvijus ir mėsines avis
Savivaldybių asociacija, VĮ
dydžius, 1 vnt.
ŽŪIKVC, mėsinių avių augintojų
asociacija ir kitais socialiniais
partneriais
Finansinės išlaidos, susijusios su intervencinių produktų pirkimu
Sutarties dėl valstybės biudžeto
Parengti sutartį su VĮ Lietuvos žemės
lėšų, skiriamų veiklai, susijusiai
ūkio ir maisto produktų rinkos
su intervencinių priemonių
reguliavimo agentūra, 1 vnt.
įgyvendinimu finansuoti,
panaudojimo parengimas
Techninės išlaidos, susijusios su intervencinių produktų pirkimu
Prireikus, galiojančių teisės aktų,
Parengti žemės ūkio ministro
reglamentuojančių techninių
įsakymą, pagal poreikį.
išlaidų, susijusių su intervencinių
produktų pirkimu, apmokėjimą,
keitimas arba patikslinimas
Žemės ūkio ir maisto produktų privatus saugojimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt
41 342

ŽMŪD
Gyvulininkystės
ir veterinarijos
skyrius

I–IV ketv.

ŽMŪD
Gyvulininkystės
ir veterinarijos
skyrius

I–IV ketv.

ŽMŪD
Augalininkystės
skyrius

I–II ketv.

4 594

0

23 979
ŽMŪD
Augalininkystės
skyrius

I–IV ketv.

110

23

Priemonės
kodas

01.02.05.

01.02.06.

01.02.07.

01.02.08.

01.02.11.

01.02.17.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Teisinės bazės peržiūrėjimas ir
Sandėliuose privačiai saugomo
ŽMŪD Mėsos ir
I–IV ketv.
pagal poreikį keitimas, priemonės sviesto kiekis, 358,4 t
pieno skyrius
įgyvendinimo kontrolė
Pieno suvartojimo skatinimas
Teisinės bazės peržiūrėjimas ir
Parama „Pienas vaikams“ – pieno
ŽMŪD Mėsos ir
I–IV ketv.
pagal poreikį keitimas, priemonės suvartojimas ikimokyklinio ir
pieno skyrius
įgyvendinimo kontrolė
mokyklinio lavinimo įstaigose, 3200 t
Žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir pardavimo skatinimo veiksmų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse paramos schema
Nacionalinių teisės aktų priežiūra
Pateiktų naujų programų skaičius, 4
PPTBD
I–IV ketv.
ir administravimas, paramos dėl
vnt.
Tarptautinių
finansavimo dalies iš valstybės
Vykdomų programų skaičius, 3 vnt.
reikalų ir eksporto
biudžeto lėšų skyrimo
Pakeisti žemės ūkio ministro įsakymą, skatinimo skyrius
organizavimas
pagal poreikį.
Parama bitininkystei
Programos ir priemonės
Paramos bitininkystės sektoriui
ŽMŪD
I–IV ketv.
įgyvendinimo koordinavimas
2011–2013 m. programos vykdymas
Gyvulininkystės
pagal priemones.
ir veterinarijos
Išmokėti paramą už bičių šeimų
skyrius
maitinimą, 130 tūkst. bičių šeimų.
Parama labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje
Priemonės įgyvendinimo
Parengti sutartis su labdaros
ŽMŪD
I–II ketv.
koordinavimas
organizacijomis, dalijančiomis paramą Augalininkystės
labiausiai nepasiturintiems asmenims, 3 skyrius
vnt.
Pakeisti žemės ūkio įsakymą dėl
labdaros organizacijų išlaidų
finansavimo, pagal poreikį.
Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa
Priemonės įgyvendinimo
Parengti žemės ūkio ministro
ŽMŪD
I–III ketv.
koordinavimas, prireikus,
įsakymo pakeitimą ar patikslinimą,
Augalininkystės
galiojančių nacionalinių teisės
pagal poreikį.
skyrius
aktų, reglamentuojančių
Dalyvaujančių programoje ugdymo
priemonės įgyvendinimą,
įstaigų skaičius, 800 vnt.
keitimas
Eksporto grąžinamosios išmokos už mėsą ir mėsos produktus

Asignavimai
tūkst. Lt

10 788

11 572

3 747

29 858

7 195

2 120
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Priemonės
kodas

01.02.21.

01.02.22.

01.02.24.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Lietuvos pozicijos atstovavimas
Išmokėtos eksporto grąžinamosios
ŽMŪD Mėsos ir
I–IV ketv.
svarstant eksporto grąžinamųjų
išmokos (pagal poreikį) už į
pieno skyrius,
išmokų, taikomų mėsos
trečiąsias šalis eksportuotą mėsą.
R. Baranauskienė
sektoriuje, klausimus Bendro
žemės ūkio rinkų organizavimo
vadybos komitetuose, priemonės
įgyvendinimo koordinavimas
Fizinių ir juridinių asmenų reikalavimų sumokėti už bankrutavusių įmonių perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją tenkinimas
Teisės aktų, susijusių su
Parengti žemės ūkio ministro
TD Asmenų
I–IV ketv.
priemonės įgyvendinimu
įsakymą 1 vnt.
veiklos
rengimas, priemonės
Parengti iniciatyvinius raštus, 1 vnt.
reglamentavimo ir
įgyvendinimo koordinavimas
Bankrutavusių įmonių, kurioms
viešųjų pirkimų
išmokėta pagalbos lėšos, skaičius 3 vnt. skyrius,
G. Pečiuliauskas,
Rinkos reguliavimo priemonių administravimas
Eksportą skatinančių priemonių
I–IV ketv.
Internetiniame projekte „Virtualioji
PPTBD
įgyvendinimo priežiūra
mugė“ užsiregistravusių įmonių
Tarptautinių
skaičius, 200 vnt.
reikalų ir eksporto
Interesantų skaičius parodose, ne
skatinimo skyrius
mažiau 20 kiekvienoje parodoje.
Akreditavimo ir sertifikavimo išlaidos, susijusios su ES finansinės paramos programų įgyvendinimu
Europos Komisijai adresuotų ir
Atlikti išlaidų teisingumo,
VAD Kaimo
I–IV ketv.
teikiamų ataskaitų, susijusių su
išsamumo ir tikslumo sertifikavimo
plėtros fondo
Europos žemės ūkio garantijų
patikrinimą bei pateikti ataskaitą
paramos audito
fondo ir Europos žemės ūkio
Europos Komisijai, 1 vnt.
skyrius
fondo kaimo plėtrai išlaidų
teisingumo, išsamumo ir tikslumo
sertifikavimo paslaugų atlikimas
Europos Komisijai adresuotų ir
Atlikti viešųjų pirkimų procedūras
VAD Kaimo
III ketv.
teikiamų ataskaitų, susijusių su
susijusias su 2014 ir 2015 m. išlaidų
plėtros fondo
Europos žemės ūkio garantijų
teisingumo, išsamumo ir tikslumo
paramos audito
fondo ir Europos žemės ūkio
sertifikavimu.
skyrius
fondo kaimo plėtrai išlaidų
teisingumo, išsamumo ir tikslumo
sertifikavimo paslaugų atlikimas

Asignavimai
tūkst. Lt

60

3 022

310
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
Nacionalinės mokėjimo agentūros
prie ŽŪM akreditacijos peržiūra

01.02.25.

Parama vaisių ir daržovių gamintojų grupėms
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Atlikti atitikimo akreditacijos
kriterijams peržiūrą bei pateikti
ataskaitą Europos Komisijai, 1 vnt.

VAD Rizikos
analizės ir
kontrolės skyrius

I–II ketv.

Parengti žemės ūkio ministro
įsakymo pakeitimus ar patikslinimus,
pagal poreikį.

ŽMŪD
Augalininkystės
skyrius

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt

1 236

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

Žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas
„Vieno langelio“ principo
įgyvendinimo funkcijų
ministerijoje vykdymas

Dokumentų valdymas

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

21 464
Organizuoti interesantų priėmimą ir
aptarnavimą ministerijoje,
suteikti informaciją ministerijos
reguliavimo sričiai priklausančiais
klausimais,
registruoti fizinių ir juridinių asmenų
prašymus ir skundus, kontroliuoti jų
nagrinėjimą,
administruoti ir koordinuoti asmenų
elektroninius paklausimus,
administruoti archyvinių pažymų
apie darbuotojų gautas darbo pajamas
ir darbo stažą išdavimą, pagal poreikį.
Užregistruoti gautus ir siunčiamus
dokumentus, teisės aktus, ministro
įsakymus, ministerijos kanclerio
potvarkius, protokolus, susijusius su
ministerijos veikla, pagal poreikį.
Vertinti pagal patvirtintą planą
programas, 2 vnt.

ES ir nacionalinių programų (ar jų
Suorganizuoti (koordinuoti) ES ir
dalių) vertinimo organizavimas ir nacionalinių programų (ar jų dalių)
koordinavimas
vertinimus, 3 vnt.

Interesantų
priėmimo skyrius

I–IV ketv.

VATVD

I–IV ketv.

Dokumentų
valdymo skyrius
EPVD ES ir
nacionalinių
programų
vertinimo skyrius
EPVD ES ir
nacionalinių
programų
vertinimo skyrius

I–IV ketv.

I–IV ketv.

26

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Su stebėsenos ir vertinimo veikla
susijusių posėdžių organizavimas

Suorganizuoti Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 metų programos stebėsenos
komiteto, Vertinimo koordinavimo
grupės posėdžius, 3 vnt.
Parengti Europos Komisijai ataskaitas
dėl valstybės pagalbos priemonių
įgyvendinimo, 2 vnt.
Užtikrinti valstybės pagalbos ir
nereikšmingos (de minimis) pagalbos
priemonių suderinamumą su ES teise,
27 vnt.

EPVD ES ir
nacionalinių
programų
vertinimo skyrius
EPVD Strateginio
planavimo ir
mokslo skyrius

I–IV ketv.

Valstybės pagalbos ir
nereikšmingos (de minimis)
pagalbos priemonių
taikymo žemės ir maisto ūkiui,
žuvininkystei, kaimo plėtrai
analizavimas ir dalyvavimas
rengiant nacionalinius teisės
aktus, valstybės pagalbos
priemonių įgyvendinimo ataskaitų
teikimas Europos Komisijai
Parengti pasiūlymus dėl 16-osios
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012–2016 metų
programos įgyvendinimo
prioritetinių priemonių ir
svarbiausių rodiklių
ŽŪM veiklos planavimo
dokumentų, ŽŪM veiklos, LRV
veiklos prioritetų ir programos
nuostatų vykdymo ataskaitų
rengimas

Parengti LRV 2013 metų veiklos
prioritetų įgyvendinimo
priemonių ŽŪM kompetencijoje
projektą
Žemės ūkio mokslo tarybos ir
Žemdirbių švietimo tarybos
veiklos koordinavimas
Komisijos minimalaus žemdirbių

Surinkti ir apibendrinti ministerijos
EPVD Strateginio
struktūrinių padalinių pateiktus siūlymus planavimo ir
ir pateikti LRV.
mokslo skyrius

Patikslinti 2013–2015 m. strateginį
veiklos planą parengiant įsakymą, 1 vnt.
Parengti ŽŪM metinį veiklos planą, 1
vnt.
Parengti ataskaitas, 6 vnt.
Parengti ŽŪM 2014–2016 m.
strateginio veiklos plano projektą, 1
vnt.
Parengti projektą ir pateikti LRV, 1
vnt.
Suorganizuoti posėdžius, 4 vnt.
Suorganizuoti posėdžius, 6 vnt.

I–IV ketv.

I ketv.

EPVD Strateginio
planavimo ir
mokslo skyrius

I–IV ketv.

EPVD Strateginio
planavimo ir
mokslo skyrius

I ketv.

EPVD Strateginio
planavimo ir
mokslo skyrius
EPVD Strateginio

I–IV ketv.

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
profesinio pasirengimo
klausimams spręsti darbo
organizavimas
Žemdirbių tęstinio profesinio
mokymo programų derinimas
Ekonominės žemės ūkio bei
maisto pramonės
veiklos analizavimas
Žemės ūkio ir maisto sektorių
pagrindinių ekonominės veiklos
rodiklių prognozavimas
Pažymų / ataskaitų dėl
atstovavimo ir apie aktualiausius
Lietuvai žemės ūkio ir
žuvininkystės srities klausimus,
svarstomus ES institucijų darbo
organų posėdžiuose, teikimas
Lietuvos Respublikos Seimui,
Vyriausybei, ministerijos
vadovybei, kitoms
suinteresuotoms institucijoms ir
įstaigoms
Pozicijų ES Žemės ūkio ir
žuvininkystės tarybai santraukų
rengimas reziduojančioms ES
valstybių narių atstovybėms
(brifingai)
Poįstatyminių teisės aktų,
susijusių su Lietuvos Respublikos
trąšų įstatymo įgyvendinimu,
rengimas
Kokybės vadybos sistemos
sertifikavimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

planavimo ir
mokslo skyrius
Suderinti mokymo programas, 5 vnt.
Parengti pažymas, 160 vnt.
Parengti ir paskelbti ŽŪM interneto
puslapyje apžvalgas, 4 vnt.
Atlikti ir pateikti suinteresuotoms
institucijoms prognozes, 3 vnt.
Parengti pažymas / ataskaitas, 46
vnt.

Parengti informacinius dokumentus,
11 vnt.

Parengti teisės aktus, užtikrinančius
įstatymo įgyvendinimą, 3 vnt.
Sudaryti sutartį dėl Kokybės vadybos
sistemos sertifikavimo, 1 vnt.
Koordinuoti Kokybės vadybos

EPVD Strateginio
I–IV ketv.
planavimo ir
mokslo skyrius
EPVD
I–IV ketv.
Ekonominės
analizės skyrius
EPVD
I–IV ketv.
Ekonominės
analizės skyrius
EPVD Bendrosios Periodiškai
žemės ūkio
pagal
politikos
nustatytą
strategijos skyrius
grafiką

EPVD Bendrosios Periodiškai
žemės ūkio
pagal
politikos
vykstančių
strategijos skyrius
posėdžių
grafiką
ŽMŪD
I–III ketv.
Augalininkystės
skyrius
VATVD
Programinio
valdymo skyrius

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
Ministerijos valdymo sričiai
priskirtų biudžetinių įstaigų ir kitų
biudžeto lėšas gaunančių subjektų
2013 metų veiklos plano
projektuose numatytų veiksmų
bei veiklos ataskaitų už 2012
metus vertinimas
Valstybės valdomų įmonių
strategijų pateikimas VĮ
Valstybės turto fondui
Valstybės valdomų įmonių
tarpinių finansinių atskaitų
rinkinių ir tarpinių pranešimų ar
tarpinių veiklos ataskaitų
pateikimas VĮ Valstybės turto
fondui
Informacijos apie ministerijos ir
ministerijos valdymo sričiai
priskirtų įstaigų veiklos
efektyvumo vertinimo kriterijus
pateikimas

Siūlymų dėl valstybės valdomų
įmonių valdymo organų
formavimo, asmenų į juos
skyrimo, įgaliotinių ir
koordinatorių paskyrimo
pateikimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
sistemos sertifikavimo eigą pagal
pasirašytą sutartį, 1 vnt.
Įvertinti įstaigų ir kitų biudžeto lėšas
gaunančių subjektų 2012 metų veiklos
ataskaitas, 9 vnt.
Įvertinti biudžetinių įstaigų ir kitų
biudžeto lėšas gaunančių subjektų 2013
metų veiklos plano projektų, 19 vnt.
Pateikti valstybės valdomų įmonių
strategijas, 18 vnt.
Pateikti valstybės valdomų įmonių
ataskaitų rinkinius, 90 vnt.

Finansų ministerijai pateikti
ministerijos ir ministerijos valdymo
sričiai priskirtų įstaigų veiklos
efektyvumo vertinimo kriterijus, 1 vnt.
Pateikti ministerijos vadovybei
siūlymus dėl ministerijos ir ministerijos
valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos
efektyvumo, pagal poreikį.
Parengti ir Valstybės turtinių ir
neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės
valdomose įmonėse ir žemės ūkio
ministerijos valdymo sričiai priskirtų
įstaigų veiklos priežiūros komisijai
pateikti siūlymus dėl valstybės valdomų
įmonių valdymo organų formavimo,
asmenų į juos skyrimo, įgaliotinių ir
koordinatorių paskyrimo, pagal poreikį.
Parengti įsakymų projektus, pagal

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

VATVD
Programinio
valdymo skyrius

I ketv.

VATVD
Programinio
valdymo skyrius
VATVD
Programinio
valdymo skyrius

I ketv.

I–IV ketv.

VATVD
Programinio
valdymo skyrius

I–IV ketv.

VATVD
Programinio
valdymo skyrius

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
Siūlymų dėl ministerijos valdymo
tobulinimo darbo grupės veiklos
plano 2013 metams pateikimas
bei darbo grupės veiklos
organizavimas

Ministerijos valdymo sričiai
priskirtoms įtaigoms, įmonėms ir
organizacijoms skiriamų
valstybės biudžeto lėšų
projektinio finansavimo tvarkos
parengimas
Žemės ūkio ministerijos
administracinio pastato Vilniuje,
Gedimino pr. 19, rekonstravimas
ir ilgalaikio turto įsigijimas.
Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 m. programos priemonių
išlaidų auditų atlikimas
Žemės ūkio ministerijos vykdomų
funkcijų auditų atlikimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
poreikį.
Parengti veiklos plano kasmetinę
įgyvendinimo ataskaitą, 1 vnt.
Pateikti siūlymus dėl ministerijos
valdymo tobulinimo darbo grupės
veiklos plano 2013 metams, pagal
poreikį.
Organizuoti darbo grupės posėdžius,
pagal poreikį.
Vykdyti projektinio finansavimo
tvarkos pirkimą pagal parengtą
specifikaciją, 1 vnt.
Atlikti siūlymų dėl projektinio
finansavimo tvarkos analizę.
Parengti tvarkos projektą bei jį
pristatyti vadovybei, 1 vnt.
Administracinio pastato Gedimino
pr. 19 projekto koregavimas ir remonto
darbai įsisavinant 660 tūkst. Lt.
Pagal patvirtintą metinį planą atlikti
auditus, patikrinimus ir kt., 30 vnt.
Pagal patvirtintą metinį planą atlikti
auditus, patikrinimus ir kt., 21 vnt.
Pagal patvirtintą metinį planą atlikti
auditus, patikrinimus ir kt., 12 vnt.

Žemės ūkio ministerijos vykdomų
funkcijų, susijusių su žemės
tvarkymu ir administravimu,
auditų atlikimas
Vidaus audito departamento

Pagal patvirtintą metinį planą atlikti
auditus, patikrinimus ir kt., 11 vnt.

Atlikti Vidaus audito departamento

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

VATVD
Programinio
valdymo skyrius

I– IV ketv.

VATVD
Programinio
valdymo skyrius

I–III ketv.

VATVD
Įmonių ir turto
valdymo skyrius

I–IV ketv.

VAD Kaimo
plėtros fondo
paramos audito
skyrius
VAD Vidaus
veiklos audito
skyrius,
VAD Rizikos
analizės ir
kontrolės skyrius
VAD Žemės
tvarkymo ir
administravimo
audito skyrius
VAD Rizikos

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

III ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

veiklos kokybės vertinimas

veiklos vertinimą.

Nacionalinės mokėjimo agentūros
prie ŽŪM pasirengimo
administruoti 2014–2020 m.
fondo lėšas analizė ir apžvalga
Žemės ūkio srities 2014–2016 m.
valstybės biudžeto projekto ir
Valstybės investicijų 2014–2016
m. programos projekto rengimas

Atlikti viešųjų pirkimų procedūras
susijusias su Nacionalinės mokėjimo
agentūros prie ŽŪM atitiktimi
akreditavimo kriterijams.
Parengti žemės ūkio srities 2014–
2016 m. valstybės biudžeto projektą, 1
vnt.
Parengti žemės ūkio srities valstybės
investicijų 2014–2016 m. programos
projektą, 1 vnt.
Parengti žemės ūkio ministro
įsakymą dėl programų sąmatų pagal
priemones patvirtinimo (1 vnt.) ir pagal
poreikį jo pakeitimus.
Parengti žemės ūkio ministro
įsakymą dėl programų priemonėms
patvirtintų lėšų paskirstymo pagal
veiklos sritis ir (arba) lėšų gavėjus (1
vnt.) ir pagal poreikį jo pakeitimus.
Parengti žemės ūkio ministro
įsakymą dėl specialiųjų tikslinių
dotacijų Žemės ūkio ministerijos
kuruojamoms valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms atlikti paskirstymo tarp
savivaldybių (1 vnt.).
Sudaryti programų sąmatas ir
apskaičiavimo formas.
Parengti pažymas apie biudžeto
asignavimų pakeitimus (pagal poreikį).
Parengti žemės ūkio ministro
įsakymą dėl valstybės kapitalo
investicijų paskirstymo (1 vnt.) ir pagal
poreikį jo keitimus.

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

Patvirtintų žemės ūkio srities
valstybės kapitalo investicijų
paskirstymas ir jo keitimas,
apibendrintų ataskaitų apie

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

analizės ir
kontrolės skyrius
VAD Rizikos
analizės ir
kontrolės skyrius

II ketv.

FBD Biudžeto
I–IV ketv.
skyrius,
Nacionalinės
paramos planavimo
skyrius
FBD Biudžeto
I–IV ketv.
skyrius,
Nacionalinės
paramos planavimo
skyrius

I ketv.

I ketv.
I–IV ketv.
FBD Biudžeto
skyrius

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
valstybės kapitalo investicijų
panaudojimą rengimas ir teikimas
Finansų ministerijai ir
Informacinės visuomenės plėtros
komitetui prie Susisiekimo
ministerijos
Teisės aktų projektų ir kitų
dokumentų, susijusių su žemės
ūkio ir žuvininkystės politikos
finansavimu, rengimas, kitų
ministerijos padalinių rengtų
teisės aktų projektų ir sutarčių
peržiūra

Teisės aktų projektų, sudarančių
galimybes didinti užimtumą
kaime, sumažinti nelegalų darbą
bei administravimo naštą,
parengimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengti ataskaitas apie valstybės
kapitalo investicijų panaudojimą.

Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d.
nutarimo Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų,
susidariusių įgyvendinant Europos
Sąjungos žemės ūkio fondų priemones,
administravimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimą, patikslinant nuostatas dėl
paramos gavėjų informavimo apie
susidariusias grąžintinas lėšas.
Įvertinus siūlymus dėl valstybės
garantijų lizingo bendrovėms teikimo
sąlygų gerinimo, parengti LRV 1997 m.
rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl
Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“
pakeitimo projektą.
Peržiūrėti kitų ministerijos padalinių
rengtų teisės aktų projektus ir sutartis,
pagal poreikį.
Prireikus patikslinti/parengti kitus
teisės aktų projektus, susijusius su
skyrių kompetencijai priskirtų
programų priemonių įgyvendinimu.
Vykdant Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ir miškininkystės paslaugų
teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo
Nr. XI-2411 nuostatas:
1. parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl Žemės
ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias
paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o

FBD Biudžeto
skyrius,

I–II ketv.

FBD
Nacionalinės
paramos
planavimo skyrius

I–IV ketv.

FBD Biudžeto
skyrius,
Nacionalinės
paramos
planavimo skyrius
FBD Finansų ir
apskaitos
politikos
įgyvendinimo
skyrius

I ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Teisės akto, reglamentuojančio
žemės ūkio produkcijos pirkimą ir
pardavimą, užtikrinančio aiškų ir
efektyvų atsikaitymą už parduotą
žemės ūkio produkciją,
tobulinimas

Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos valdymo
komiteto posėdžių rengimas
Tyrimo „Europos Sąjungos kaimo
plėtros 2014–2020 m. prioritetų
derėjimas su Lietuvos žemės ūkio
ir kaimo plėtros strateginėmis
kryptimis“ atlikimo paslaugų
pirkimo vykdymas ir tyrimo
atlikimo koordinavimas
Tyrimo „2014–2020 m. kaimo
plėtros kompensacinių priemonių
išmokų dydžių modeliavimas“
atlikimo paslaugų pirkimo
vykdymas ir tyrimo atlikimo
koordinavimas
Tyrimo „ES paramos įtaka žemės
ūkiui ir kaimo plėtrai“ atlikimo
paslaugų pirkimo vykdymas ir
tyrimo atlikimo koordinavimas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal
paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“
projektą, 1 vnt.
2. pateikti siūlymus dėl kitų institucijų
parengtų teisės aktų, 2 vnt.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos
atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją
įstatymą, parengti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m.
sausio 12 d. nutarimo Nr. 9 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr.
393 „Dėl atsiskaitymo už žemės ūkio
produkciją ir jos įkainojimo terminų“
pakeitimo“ pakeitimo projektą, 1 vnt.
Suorganizuoti Programos valdymo
komiteto posėdžius, 12 vnt.

Atsakingi
vykdytojai

FBD Finansų ir
apskaitos
politikos
įgyvendinimo
skyrius

KPD

Įvykdymo
terminas

II ketv.

I–IV ketv.

Tyrimų, kurių vykdomos pirkimo
procedūros, skaičius, 1 vnt.
Tyrimų, kurių koordinuojamas
vykdymas, skaičius, 1 vnt.

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

Tyrimų, kurių koordinuojamas
vykdymas, skaičius, 1 vnt.

KPD
Kompensacijų ir
investicijų
skyriaus,
G.Mažeika

II-IV ketv.

Tyrimų, kurių vykdomos pirkimo
procedūros, skaičius, 1 vnt.
Tyrimų, kurių koordinuojamas
vykdymas, skaičius, 1 vnt.
Tyrimų, kurių koordinuojamas

KPD
Kompensacijų ir
investicijų skyrius,
A. Kvedarienė
KPD Tautinio

I–II ketv.
II–III ketv.
I–II ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

2013 metų programos
įgyvendinimo metinio pažangos
įvertinimo tyrimo atlikimo
koordinavimas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos
įgyvendinimo metinių ataskaitų,
teikiamų Europos Komisijai, ir
ketvirtinių ataskaitų, teikiamų
Ministro pirmininko tarnybai,
koordinavimas ir rengimas
1. 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
koregavimas
Konsultavimo ir rekomendacijų
parengimo paslaugų, skirtų
pasirengimui įgyvendinti ir
įgyvendinant programinį
dokumentą kaimo plėtrai 2014–
2020 m. pirkimo, sutarties
parengimo ir jos įgyvendinimo
koordinavimas
Renginių organizavimo paslaugų
teikimo sutarties įgyvendinimo
koordinavimas
Užsienio kalbų mokymo paslaugų
teikimo sutarties įgyvendinimo

Atsakingi
vykdytojai

vykdymas, skaičius, 1 vnt.

paveldo ir mokymo
skyrius,
A. Rasimienė

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

KPD Tautinio
paveldo ir mokymo
skyrius,
A. Rasimienė

Parengti žemės ūkio ministro
įsakymus, susijusius su lėšomis,
skirtomis kasmetiniams
įsipareigojimams pagal Programos
priemones, veiklos sritis ir sektorius, 9

KPD Tautinio
paveldo ir mokymo
skyrius,
A. Rasimienė

Įvykdymo
terminas

I–II ketv.
I–IV ketv.

I–IV ketv.

vnt.
Parengti žemės ūkio ministro įsakymą
dėl sutarčių pasirašymo ir lėšų
išmokėjimo pagal programos priemones
ketvirtinių planų pakeitimą, 1 vnt.
Paslaugų, kurių vykdomos pirkimo
procedūros, skaičius, 1 vnt.
Paslaugų teikimo sutarčių, kurių
koordinuojamas vykdymas, skaičius, 1
vnt.

Parengti susitarimą dėl paslaugų
teikimo sutarties keitimo, 1 vnt.

Parengti ataskaitas apie suteiktas
paslaugas, 4 vnt.

I ketv.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
I. Venciulytė

I–IV ketv.

KPD
Alternatyviosios
veiklos skyrius,
I. Venciulytė
KPD
Alternatyviosios

I–IV ketv.

I–II ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt

34

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

koordinavimas
2. Dalyvavimas susitikimuose su
žemdirbiais, bendruomenėmis ir
kitomis nevyriausybinėmis
organizacijomis
3. Dalyvavimas posėdžiuose,
susitikimuose, apskritų stalų
diskusijose dėl Partnerystės
sutarties ir kitų 2014–2020 m.
programinių dokumentų rengimo
Oficialių užsienio šalių delegacijų
priėmimas (programos
sudarymas, susitikimų su
ministerijos vadovybe
suderinimas, apgyvendinimo,
maitinimo, protokolinių priėmimų
organizavimas, kultūrinės
programos organizavimas,
vertėjavimas, suvenyrų
parinkimas ir kt.)
Ministerijos vadovybės vizitų į
užsienio šalis parengimas (bilietų,
viešbučių, sveikatos draudimo
užsakymas, vizų sutvarkymas,
programos suderinimas, ministro
įsakymų dėl komandiruotės
rengimas, suvenyrų parinkimas ir
jų nurašymas, protokolinių
priėmimų užsienyje rengimas,
LRV ir URM informavimas ir kt.)
Viešųjų pirkimų organizavimas;
techninių specifikacijų ir
konkurso sąlygų rengimas,
sutarčių projektų rengimas,
paslaugų atlikimo aktų

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Susitikimų skaičius, 12 vnt.

veiklos skyrius,
I. Venciulytė
KPD

I–IV ketv.

Susitikimų, posėdžių skaičius, 6 vnt.

KPD

I–IV ketv.

Priimti užsienio delegacijas, kitus
aukštus pareigūnus, 40-50 vnt.

Protokolo skyrius

I–IV ketv.

Parengti ministerijos vadovybės
vizitus, ~ 50 vnt.

Protokolo skyrius

I–IV ketv.

Dalyvauti eksperto teisėmis vykdant
oro transporto paslaugų atvirą viešąjį
pirkimą: rengti atsakymus į
paklausimus, tikrinti pateiktus Tiekėjų
pasiūlymus, dalyvauti nustatant

Protokolo skyrius

I–IV ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
koordinavimas, maitinimo
paslaugų teikimo koordinavimas,
bilietų, viešbučio sveikatos
draudimo paslaugų pirkimo
koordinavimas, apklausų
pildymas ir registravimas,
supaprastintų pirkimų žurnalo
pildymas
Reprezentacinių lėšų
koordinavimas: potvarkių dėl
reprezentacinių lėšų naudojimo
rengimas, sąmatų užsienio svečių
priėmimui, darbo susitikimams
Lietuvoje, visuomeniniams
renginiams paruošimas ir
reprezentacinių išlaidų nurašymo
aktų rengimas
Tarptautinių, respublikinės
reikšmės, reprezentacinių bei
šventinių renginių ministerijos
darbuotojams organizavimas

Nuolat veikiančios ekspozicijos
darbo organizavimas, renginių,
vykstančių ekspozicijoje,
koordinavimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengti sąmatas, 90 vnt.
Parengti nurašymo aktus, 130 vnt.

Protokolo skyrius

I–IV ketv.

Prisidėti rengiant parodą „Žalioji
savaitė“ Vokietijoje ir „Auksinis
ruduo“ Maskvoje,
rengiant žirgų lenktynes Sartuose,
organizuoti Vasario 16-osios
paminėjimo šventę,
išvažiuojamąjį posėdį LRS Kaimo
reikalų komiteto nariams,
rengti išvažiuojamąjį posėdį
ambasadoriams, reziduojantiems
Lietuvoje,
rengti Kazimierinių, Joninių šventę,
Kalėdinį renginį darbuotojų vaikams
ir darbuotojams ir kt.
Atnaujinti eksponatus, plėsti
asortimentą.
Vesti eksponatų ir ministro gaunamų
dovanų apskaitą.
Aptarnauti renginius, vykstančius

Protokolo skyrius

I–IV ketv.

Protokolo skyrius

I–IV ketv

laimėtoją ir rengiant sutartį su tiekėju.
Rengti dokumentus maitinimo
paslaugų pirkimui, vykdyti pirkimą,
rengti sutartį.
Ruošti sutartis ir susitarimus dėl
spektaklių, koncertų, protokolinių
priėmimų ir kt.

Asignavimai
tūkst. Lt
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Priemonės
kodas

01.01.02.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Teisės aktų rengimas, raštų,
kvietimų, proginių ir šventinių
sveikinimų ministro vardu
rengimas, raštų vertimas iš / į
užsienio kalbas, vertėjavimas
vadovybės susitikimų metu
Ministro įsakymų ir ministerijos
kanclerės potvarkių rengimas dėl
ministerijos tarnautojų ir
darbuotojų komandiravimo į
užsienio valstybes, bilietų,
viešbučių, draudimo užsakymų
koordinavimas, ataskaitų už
komandiruotes surinkimas,
registravimas, informavimas apie
komandiruotės rezultatus LRV ir
URM
Raštų, gaunamų ministerijos
vadovybės vardu, vertimas iš
užsienio kalbų ir į užsienio
kalbas, atsakymų rengimas
skyriaus kompetencijos ribose,
kvietimų, sveikinimų ministro
vardu ruošimas
Diplomatinių atstovų veiklos užtikrinimas
1. Atstovavimas Lietuvos
interesams Rusijos Federacijoje
(toliau – RF)

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Protokolo skyrius

I–IV ketv.

Parengti ministro įsakymus, 60 vnt.
Parengti ministerijos kanclerio
potvarkius, ~ 600 vnt.
Nustatyta tvarka teikti informaciją
apie vadovybės vizitus į užsienį ir
užsienio svečių vizitus į Lietuvą,
komandiruočių ataskaitas LRV ir
URM.

Protokolo skyrius

I–IV ketv.

Parengti raštų ministro vardu, ~ 110
vnt.
Pasiųsti apie 1800 sveikinimų, 800
kvietimų ir kt.

Protokolo skyrius

IV ketv.

ekspozicijoje (pagal poreikį).
Parengti teisės aktus komandiruočių į
užsienį, reprezentacinių lėšų
naudojimo, Ekspozicijos darbo
tobulinimo, darbo grupių sudarymo
klausimais.

Asignavimai
tūkst. Lt

1 911
Teikti informaciją apie vykdomą
Žemės ūkio atašė
veiklą ir RF žemės ūkio sektorių, 48 vnt. Rusijos
Dalyvauti ES Delegacijos Rusijoje
Federacijoje
žemės ūkio atašė posėdžiuose, 12
susitikimų.
Dalyvauti posėdžiuose,
pasitarimuose, 22 vnt., seminaruose,
konferencijose, 6 vnt.
Organizuoti LR ir RF žemės ūkio
ministrų susitikimus, 2 vnt., ir oficialių

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

2. Atstovavimas Lietuvos
interesams Italijos Respublikoje,
Jungtinių Tautų maisto ir žemės
ūkio organizacijoje (toliau –
FAO)

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
delegacijų vizitus, 2 vnt.
Parengti LR ir RF žemės ūkio
ministerijų Bendradarbiavimo
Memorandumą, 1vnt.
Padėti Lietuvos tarnyboms,
asocijuotoms ir verslo struktūroms
spręsti iškilusius klausimus, 100 vnt.
Organizuoti ir dalyvauti žemės ūkio
ir maisto produktų parodose, 4 vnt., ir
kaimo turizmo parodose, 2 vnt.
Organizuoti ir dalyvauti ambasados
rengiamuose Lietuvos pirmininkavimo
ES Tarybai renginiuose, 11 vnt.
Užmegzti naujus ryšius su Maskvos
Vyriausybės atstovais, verslo atstovais,
10 kontaktų.
Organizuoti nevyriausybinių
organizacijų susitikimus, 2 vnt.
Organizuoti verslo misiją į RF
regionus, 1 vnt.
Dalyvauti FAO posėdžiuose,
seminaruose, konferencijose,
pasitarimuose, sesijose, darbo grupėse
43 vnt.
Dalyvauti Jungtinių Tautų Pasaulio
maisto programos posėdžiuose,
seminaruose, konferencijose, sesijose
4 vnt.
Dalyvauti Tarptautinio žemės ūkio
plėtros fondo posėdžiuose,
seminaruose, konferencijose 4 vnt.
Dalyvauti ES koordinaciniuose
posėdžiuose Briuselyje 10 vnt.
Rinkti ir teikti informaciją
suinteresuotoms ES ir Lietuvos
institucijoms, nevyriausybinėms

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Žemės ūkio atašė
Italijos
Respublikoje

I–IV ketv.

Asignavimai
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

3. Atstovavimas Lietuvos
interesams Vokietijos
Federalinėje Respublikoje

4. Atstovavimas Lietuvos
interesams Europos Sąjungos
institucijose

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
organizacijoms, privačiam sektoriui
(raštai, pranešimai el. paštu) 485 vnt.
Dalyvauti tarptautinėse parodose
pristatant Lietuvos žemės ūkio
produkciją 2 vnt.
Organizuoti Lietuvos oficialių
delegacijų vizitus 3 vnt.
Organizuoti verslo misijas 2 vnt.
Dalyvauti posėdžiuose,
pasitarimuose, 25 vnt.
Teikti ataskaitas apie nuveiktus
darbus ir Vokietijos žemės ūkio
aktualijas, 45 vnt.
Pristatyti Lietuvos žemės ūkio ir
maisto pramonės, žuvininkystės ir
miškininkystės sektorių, bei jo
politikos formavimo prioritetus įvairių
renginių arba susitikimų metu, 70 vnt.
Dalyvauti seminaruose,
konferencijose, 12 renginių.
Teikti informaciją raštu, el. paštu
Vokietijos ir Lietuvos institucijoms,
ūkio subjektams, 500 vnt.
Organizuoti ar inicijuoti susitikimus
su Vokietijos ir Lietuvos valstybinių,
nevyriausybinių organizacijų atstovais,
verslo subjektais, 30 susitikimų.
Organizuoti Lietuvos oficialių
delegacijų vizitus, 5 vnt.
Dalyvauti tarptautinėse žemės ūkio ir
maisto pramonės parodose 3 vnt.
Surengti lietuviškų maisto produktų
pristatymą Vokietijoje, 2 vnt.
Rinkti ir teikti informaciją
suinteresuotoms ES ir Lietuvos
institucijoms dėl Bendrosios žemės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Žemės ūkio atašė
Vokietijos
Federacinėje
Respublikoje

I–IV ketv.

Ministerijos
deleguotieji spec.
atašė ir atašė

I–IV ketv.

Asignavimai
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
ūkio ir žuvininkystės politikos (raštai,
pranešimai el. paštu), 3450 vnt.
Organizuoti susitikimus su ES šalių
narių atstovais ir ES institucijų
pareigūnais, 600 susitikimų, iš jų 450
susitikimų dėl pasirengimo
pirmininkauti ES Tarybai ir
pirmininkavimo ES Tarybai
klausimams spręsti.
Užmegzti naujus ryšius su ES
institucijų, visuomeninių organizacijų
bei verslo atstovais, 80 kontaktų.
Pristatyti Lietuvos poziciją ES
institucijų ir jų darbo organų
posėdžiuose, 280 posėdžių.
Pirmininkauti ES Tarybos darbo
organų posėdžiuose, 80 posėdžių.

01.01.03.

01.01.04.

Žemės ūkio ministerijos projektų vykdymas
Tarptautinio bendradarbiavimo
Vykdyti projektus, 7 vnt.
veiklos užtikrinimas
Pirmininkavimas ir atstovavimas ES Tarybai santykiuose su kitomis ES institucijomis
1. Lietuvos pasirengimo
Komandiruočių į ES Tarybos darbo
pirmininkauti Europos Sąjungos
struktūras, formalias ir neformalias
Tarybai 2013 metais veiksmų
tarybas, Europos Komisijos komitetus
plane numatytų priemonių
nagrinėti su žemės ūkiu susijusių
įgyvendinimo koordinavimas
klausimų skaičius, 176 vnt.
Išlaikytų pareigybių Lietuvos
nuolatinėje atstovybėje skaičius, 4 vnt.
Įgyvendinti Pirmininkavimo
funkcijas ŽŪM vykdančių asmenų
finansinio skatinimo sistemą,1 vnt.
Pagal ŽŪM kompetenciją įgyvendinti
pirmininkavimo susitikimų kalendorių,
1 vnt.
2. Lietuvos pozicijos pristatymas
Surengti ES reikalų koordinacinius
ES reikalų koordinaciniuose
susitikimus, 33 vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

pavaduotojai
Lietuvos
nuolatinėje
atstovybėje ES

240
ŽŪM struktūriniai
padaliniai

I–IV ketv.

PPTBD ES
reikalų
koordinavimo
skyrius

I–IV ketv.

PPTBD ES
reikalų

I–IV ketv.

1 800
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Priemonės
kodas

01.01.05.

01.01.06

01.02.02.

01.02.03.

01.02.07.

01.02.11.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

susitikimuose ir Lietuvoje
koordinavimo
reziduojančių ES šalių narių
skyrius
ambasadų atstovams
Atstovavimas pirmininkaujančiai šaliai Tarptautinėse organizacijose ir santykiuose su trečiosiomis šalimis
Lietuvos pasirengimo
Komandiruočių į tarptautines
PPTBD ES
pirmininkauti Europos Sąjungos
organizacijas skaičius, 20 vnt.
reikalų
Tarybai 2013 metais veiksmų
Įsteigtų ir išlaikytų etatų Pasaulio
koordinavimo
plane numatytų priemonių
prekybos organizacijoje skaičius, 1 vnt. skyrius
įgyvendinimo koordinavimas
Dalyvavimas ES Tarybos ir Europos Komisijos veikloje bei išorės žuvininkystės politikos susitikimuose
ŽŪM darbuotojų komandiruočių į
Komandiruočių skaičius, 354 vnt.
PPTBD ES reikalų
ES Tarybos darbo grupes,
koordinavimo
Europos Komisijos komitetų
skyrius
posėdžius ir žuvininkystės
politikos formavimo susitikimus
koordinavimas
Žemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų veiklos užtikrinimas
1. Teisinės bazės parengimas,
Informacinių sistemų, duomenų
Žemės ūkio
sutarčių sudarymas ir vykdymo
bazių, registrų skaičius, 22 vnt.
informacinių
kontrolė
sistemų skyrius
2. Atsiskaitymo už žemės ūkio
Peržiūrėti suvestinės projektą, 1 vnt.
FBD Finansų ir
įmonių gamybinių-finansinių
Priimti sutartinių įsipareigojimų
apskaitos politikos
rodiklių rinkimo, tvarkymo ir
įvykdymo aktą, 1 vnt.
įgyvendinimo
suvestinės parengimo darbų
skyrius
atlikimą koordinavimas
Ūkių apskaitos duomenų tinklo veiklos užtikrinimas
Sklandžios visų Ūkių apskaitos
Parengti finansavimo sutartis, 2 vnt.
FBD Finansų ir
duomenų tinklo dalyvių veiklos
Suorganizuoti Ūkių apskaitos
apskaitos politikos
užtikrinimas
duomenų tinklo nacionalinės tarybos
įgyvendinimo
posėdį, 1 vnt.
skyrius
Valstybės reikmėms atliekami pieno tyrimai
Sutarčių su VĮ „Pieno tyrimai“
Pieno tyrimų, atliekamų valstybės
ŽMŪD Mėsos ir
parengimas, sutarčių vykdymo
reikmėms, skaičius, 2100 tūkst. vnt.
pieno skyrius
kontrolė, lėšų planavimas
Atlikti dokumentų analizes, 24 vnt.
Žemdirbių savivaldos stiprinimas

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

270
I–IV ketv.

935
I–IV ketv.

15 142
I–IV ketv.

III ketv.

1 801
I–IV ketv.

4 493
I–IV ketv.

1 263
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas
Sutarties su Žemės ūkio rūmais
parengimas, sutarties vykdymo
kontrolė, lėšų planavimas

01.02.12.

01.02.13.

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės
Parengti sutartį, 1 vnt.
Atlikti finansinių dokumentų ir
priemonės vertinimo kriterijų analizę,
pasibaigus kiekvienam ketvirčiui.

Nenumatytos įmokos į Europos Sąjungos biudžetą
Europos Bendrijos lėšomis
Lėšų, skirtų padengti Europos
atsisakytų finansuoti sumų
Sąjungos atsisakytas finansuoti sumas,
įmokėjimo į Europos Sąjungos
panaudojimas, 100 proc.
biudžetą užtikrinimas
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms vykdyti
Teisės aktų, reglamentuojančių
Pakeisti Lietuvos Respublikos žemės
valstybinių (valstybės perduotų
ūkio ministro 2012 m. birželio 21 d.
savivaldybėms) žemės ūkio
įsakymą Nr. 3D-486 „Dėl Valstybės
funkcijų atlikimą, rengimas,
biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų,
derinimas ir skelbimas
skiriamų savivaldybių biudžetams,
skiriamų Žemės ūkio ministerijos
kuruojamoms valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms atlikti, paskirstymo,
pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Valstybinių (valstybės perduotų
Suorganizuoti posėdį, surašyti
savivaldybėms) žemės ūkio
posėdžio protokolą, pagal poreikį.
koordinavimo ir probleminių
klausimų nagrinėjimo komisijos,
sudarytos Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2006 m. kovo
3 d. įsakymu Nr. 3D-76 (Žin.,
2006, Nr. 28-955; 2010, Nr. 854477) posėdžių organizavimas
Savivaldybių atsiskaitymo už
Surinkti savivaldybių ataskaitas už
valstybinių (valstybės perduotų
valstybinių (valstybės perduotų
savivaldybėms) žemės ūkio
savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų
funkcijų atlikimą koordinavimas
atlikimą, 60 vnt.
Konsultuoti savivaldybes
atsiskaitymo už valstybinių žemės ūkio

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

EPVD
Strateginio
planavimo ir
mokslo skyrius

I–IV ketv.

FBD Biudžeto
skyrius

I–IV ketv.

TD Bendrasis
teisės skyrius

I ketv.

TD Bendrasis
teisės skyrius

I–IV ketv.

TD Bendrasis
teisės skyrius

I ketv.

Asignavimai
tūkst. Lt

40

26 363
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

funkcijų atlikimą klausimais, pagal
poreikį.
Nagrinėti savivaldybių pateiktus
prašymus, pastabas ir pasiūlymus,
atlikti jų teisinį vertinimą, parengti
atsakymus, pagal poreikį.

01.02.14.

01.02.18.

01.03.01

Savivaldybių prašymų, pastabų ir
TD Bendrasis
I–IV ketv.
pasiūlymų dėl valstybinių
teisės skyrius
(valstybės perduotų
savivaldybėms) žemės ūkio
funkcijų atlikimo nagrinėjimas
Savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise
valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti
Valstybės biudžeto specialiųjų
Suderinti ir laiku pateikti Lietuvos
ŽPD Žemės
I–IV ketv.
dotacijų, skirtų savivaldybių
Respublikos finansų ministerijai 6 mėn. tvarkymo ir
biudžetams, valstybinės žemės ir
ir metinę suvestinę apie programos
administravimo
kito valstybinio turto valdymo,
sąmatos vykdymą už savivaldybėms
skyrius,
naudojimo ir disponavimo juo
priskirtos valstybinės žemės ir kito
A. Rukštelienė
patikėjimo teise funkcijai atlikti, valstybės turto valdymo, naudojimo ir
panaudojimo teisingumo,
disponavimo juo patikėjimo teise
teisėtumo ir tikslingumo
valstybinei (perduotai savivaldybėms)
vertinimas ir patvirtinimas.
funkcijai atlikti.
Superkamo pieno ir šio pieno mėginių tapatumo kontrolė
Priemonės įgyvendinimo
Parengti sutartį su Valstybine maisto ŽMŪD Mėsos ir
I–IV ketv.
koordinavimas
ir veterinarijos tarnyba, 1 vnt.
pieno skyrius
Valstybės rezervo saugojimas ir atnaujinamas
Teisės aktų, reglamentuojančių
Įsigaliojus naujos redakcijos
ŽMŪD
I–IV ketv.
valstybės rezervo saugojimą,
Lietuvos Respublikos valstybės
Augalininkystės
taikymo peržiūra
rezervo įstatymui, pakeisti ar patikslinti skyrius,
galiojančius žemės ūkio ministro
Perdirbtų
įsakymus ir pasaugos sutartis,
produktų skyrius
reglamentuojančias valstybės rezervo
L.Janušauskienė,
atsargų tvarkymą.
G. Zajankauskaitė
Teisės aktų, reglamentuojančių
Prireikus organizuoti atnaujinamų
ŽMŪD
I–IV ketv.
valstybės rezervo atsargų
atsargų viešąjį pardavimą ir pirkimą,
Augalininkystės
atnaujinimo procedūras, taikymas parengti skelbimus ir sutartis
skyrius,
(priklausomai nuo dalyvių skaičiaus).
Perdirbtų produktų
skyrius,
L.Janušauskienė,

1 232

250

8 749
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

Sukauptų valstybės rezervo
atsargų saugojimo kontrolė pagal
kiekį ir kokybę

Nustatytos valstybės rezervo atsargų
saugojimo užduoties įvykdymo
užtikrinimas.

Atsakingųjų atsargų saugotųjų
pateikiamų ataskaitų analizė

Analizuoti kas mėnesį gaunamas
ataskaitas.

Atsakingi
vykdytojai
G. Zajankauskaitė
ŽMŪD
Augalininkystės
skyrius,
Perdirbtų produktų
skyrius,
L. Janušauskienė,
G. Zajankauskaitė
ŽMŪD
Augalininkystės
skyrius,
Perdirbtų produktų
skyrius,
L. Janušauskienė,
G. Zajankauskaitė

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

I–IV ketv.

I–IV ketv.

ŽUVININKYSTĖS PLĖTRA IR KONKURENCINGUMAS (02.001)
01.01.01.

01.01.03.

01.02.01.

Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas, teisinės bazės
parengimas / keitimas
Žvejybos laivų modernizavimas
1. Susitikimai su potencialiais
pareiškėjais, paramos gavėjais

0
Dalyvauti rengiant Žvejybos
pastangų sureguliavimo planą.
Parengti žemės ūkio ministro
įsakymą, 1 vnt.

ŽD ES paramos
skyrius, T. Keršys

I–IV ketv

330
Suorganizuoti susitikimą, 1vnt.

2. Teisinės bazės parengimas /
keitimas

Parengti žemės ūkio ministro
įsakymą, 1 vnt.

1. Teisinės bazės parengimas

Parengti žemės ūkio ministro
įsakymą, 1 vnt.

ŽD ES paramos
skyrius,
I. Nauburaitis
ŽD ES paramos
skyrius,
I. Nauburaitis

I–IV ketv

ŽD ES paramos
skyrius,
I. Nauburaitis
ŽD ES paramos
skyrius,
I. Nauburaitis

I–IV ketv.

I–IV ketv

Akvakultūra

11 164

2. Susitikimai su potencialiais
pareiškėjais, paramos gavėjais

Suorganizuoti susitikimą, 1vnt.

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas
01.02.02.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Žvejyba vidaus vandenyse
1. Teisinės bazės parengimas

2. Susitikimai su potencialiais
pareiškėjais, paramos gavėjais
01.02.03.

01.03.01.

01.03.02.

Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos
1. Susitikimai su potencialiais
pareiškėjais, paramos gavėjais
2. Teisinės bazės parengimas /
keitimas
Kolektyviniai veiksmai
1. Susitikimai su potencialiais
pareiškėjais, paramos gavėjais

01.03.04.

01.04.01.

Suorganizuoti susitikimą, 1vnt.

Tvari žuvininkystės regionų plėtra
1. Susitikimai su potencialiais
pareiškėjais, paramos gavėjais
2. Teisinės bazės parengimas /

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

ŽD ES paramos
skyrius,
I. Nauburaitis
ŽD ES paramos
skyrius,
I. Nauburaitis

I–IV ketv.

I–IV ketv.

23 903
ŽD ES paramos
skyrius, J.
Masiulienė
0

Suorganizuoti susitikimą, 1vnt.
Parengti žemės ūkio ministro
įsakymą, 1 vnt.

ŽD ES paramos
skyrius, T. Keršys
ŽD ES paramos
skyrius, T. Keršys

I–IV ketv.

ŽD ES paramos
skyrius,
I. Nauburaitis
ŽD ES paramos
skyrius,
I. Nauburaitis

I–IV ketv.

I–IV ketv.
4 794

Parengti žemės ūkio ministro
įsakymą, 1 vnt.
Suorganizuoti susitikimą, 1vnt.

Vandens faunos ir floros apsaugai ir plėtojimui skirtos priemonės
Priemonės įgyvendinimo
Bus įgyvendinami 2 projektai.
koordinavimas
Bandomieji projektai
Priemonės įgyvendinimo
koordinavimas

Atsakingi
vykdytojai

911
Parengti žemės ūkio ministro
įsakymą, 1 vnt.

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara
Priemonės įgyvendinimo
Bus įgyvendinama 12 projektų.
koordinavimas

2. Teisinės bazės parengimas /
keitimas
01.03.03.

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

I–IV ketv.

1 800
ŽD ES paramos
skyrius, J.
Masiulienė
432

Bus įgyvendinami 2 projektai.

ŽD ES paramos
skyrius, J.
Masiulienė

Suorganizuoti susitikimą, 1vnt.

ŽD ES paramos
skyrius, T. Keršys
ŽD ES paramos

2 715
Parengti žemės ūkio ministro

I–IV ketv.
I–IV ketv.
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Priemonės
kodas
01.05.01.

01.05.02.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

keitimas
įsakymą, 1 vnt.
Techninė parama (veiksmų programai parengti, valdyti, prižiūrėti ir kontroliuoti)
1. Su stebėsenos ir vertinimo
Suorganizuoti posėdžius, 14 vnt.:
veikla susijusių posėdžių
1. Lietuvos žuvininkystės 2007–2013
organizavimas
metų veiksmų programos stebėsenos
komiteto, 2 vnt.;
2. Lietuvos žuvininkystės 2007–2013
metų veiksmų programos valdymo
komiteto, 2 vnt.;
3. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus
2007–2013 metų veiksmų programos
priemonių projektų atrankos komiteto,
6 vnt.;
4. Susitikimus, diskusijas su
žuvininkystės sektoriaus atstovais, 4
vnt.
2. Veiksmų programą
Suorganizuoti mokymus, 10 vnt.
administruojančio personalo
administracinių gebėjimų
stiprinimas
3. Studijų, tyrimų, konsultacijų
Tyrimų skaičius, 6 vnt.
organizavimas
Techninė parama (veiksmų programai viešinti ir informuoti)
1. Informavimas ir viešinimas
Publikuoti straipsnių ar informacinių
spaudoje, televizijoje, radijuje ir
pranešimų, ~ 10 vnt.
interneto svetainėse
Sukurti ir transliuoti TV laidų ir
siužetų, ~ 8 vnt.
Radijo stotyse transliuoti laidas ir
informacinius pranešimus, ~ 8 vnt.
Interneto svetainėse paskelbti
informacinius pranešimus, ~ 10 vnt.
Žiniasklaidos priemonių skaičius, 30
vnt.
2. Studijų, tyrimų, seminarų,
Seminarų skaičius, 3 vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

skyrius, T. Keršys
3 033
ŽD ES paramos
skyrius,
A. Špukienė

I–IV ketv.

ŽD ES paramos
skyrius,
A. Špukienė

I–IV ketv.

ŽD ES paramos
skyrius,
A. Špukienė

I–IV ketv.

384
ŽD ES paramos
skyrius,
A. Špukienė;
Viešųjų ryšių
skyrius,
A. Bajoriūnas

I–IV ketv.

ŽD ES paramos

I–IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

konferencijų, mokymų,
konsultacijų organizavimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

skyrius,
A. Špukienė

3. Žuvininkystės sektoriaus
plėtros pristatymas parodose

Surengti žuvininkystės sektoriaus
plėtros pristatymą parodoje „Ką
pasėsi... 2013“.

4. Informacinių leidinių leidyba ir
platinimas

Išleisti 2 rūšių lankstinukus, 6
tarptautinės organizacijos FARNET
leidinius (vadovus ir žurnalus)

5. Su viešinimu ir informavimu
susijusios dalomosios medžiagos
įsigijimas

Dalomosios medžiagos skaičius,
4000 vnt.

ŽD ES paramos
skyrius,
A. Špukienė;
Viešųjų ryšių
skyrius,
A. Bajoriūnas
ŽD ES paramos
skyrius,
A. Špukienė;
Viešųjų ryšių
skyrius,
A. Bajoriūnas
ŽD ES paramos
skyrius,
A. Špukienė

I ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

ŽVEJYBOS KONTROLĖ IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ IŠSAUGOJIMAS (02.002)
01.02.03.

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

622
ŽD
Žuvininkystės
politikos skyrius,
L. Vaitonytė

IV ketv.

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

01.02.03.

Georeferencinio pagrindo kadastro duomenų atnaujinimas ir palaikymas
Sutarties su VĮ Distancinių tyrimų
Kontroliuoti sutarties dėl
ir geoinformatikos centru „GISgeoreferencinio pagrindo kadastro
centras“ parengimas ir vykdymo
duomenų palaikymo vykdymą ir lėšų
kontrolė
panaudojimą.

Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas ir palaikymas
Sutarties su VĮ Distancinių tyrimų
Kontroliuoti sutarties dėl Lietuvos

1 960
ŽPD
Nekilnojamojo
turto kadastro,
geodezijos ir
kartografijos
skyrius,
R. Tracevičienė

I–IV ketv.

ŽPD

I–IV ketv.

900
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Priemonės
kodas

01.02.04.

01.02.06.

Priemonės
pavadinimas

Ministerijos veiksmo
pavadinimas

Proceso/indėlio vertinimo
kriterijai, jų reikšmės

ir geoinformatikos centru „GISCentras“ parengimas ir vykdymo
kontrolė

erdvinės informacijos infrastruktūros
vystymo vykdymą ir lėšų panaudojimą.

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

Kontroliuoti sutarčių dėl Žemės
informacinės sistemos plėtros ir 4
duomenų rinkinių palaikymo vykdymą
ir lėšų panaudojimą.

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

I–IV ketv.

Atlikti techninių reikalavimų
atnaujinimus.

ŽMŪD
Tiesioginių
išmokų skyrius,
S. Ramoška

I–III ketv.

Žemės informacinės sistemos plėtra ir palaikymas
Sutarčių su VĮ Valstybės žemės
fondu parengimas ir vykdymo
kontrolė

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
tūkst. Lt

2 640

2 209

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

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

EPVD – Ekonomikos ir programų vertinimo departamentas
FBD – Finansų ir biudžeto departamentas
IKPD – Išteklių ir kokybės politikos departamentas
KPD – Kaimo plėtros departamentas
LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė
PPTBD – Pasirengimo pirmininkauti ir tarptautinio bendradarbiavimo departamentas
TD – Teisės departamentas
VATVD – Veiklos administravimo ir turto valdymo departamentas

500
D. Abraitytė

IV ketv.
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VĮ ŽŪIKVC – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

ŽMŪD – Žemės ir maisto ūkio departamentas
ŽPD – Žemės politikos departamentas
ŽD – Žuvininkystės departamentas
ŽŪM – Žemės ūkio ministerija
____________________________

