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I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS
Žemės ūkio ministerija 2012 metais įgyvendino 2012–2014-ųjų metų strateginiame veiklos
plane nustatytus veiklos prioritetus ir siekė rodiklių, pagal kuriuos vertinamas nustatytųjų prioritetų
įgyvendinimas.
VEIKLOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS
1. Pereisime prie kokybiškai naujų žemės tvarkymo ir administravimo principų,
orientuotų į racionaliai tvarkomų žemės ūkio valdų formavimą, siejant jas su kaimo plėtra ir
užtikrinant efektyvų Europos Sąjungos paramos planavimą, teikimą ir lėšų įsisavinimą:
parengsime ne mažiau nei 20 žemės konsolidacijos projektų (2012 m. IV ketv.) – 2012 m.
buvo tęsiamas 2011 m. pradėtų 23 konsolidacijos projektų (23 tūkst. ha teritorijoje) rengimas ir
pradėta rengti 16 konsolidacijos projektų (27 tūkst. ha teritorijoje);
parengsime 15 kaimiškųjų seniūnijų teritorijų kaimo plėtros žemėtvarkos projektus
(žemėtvarkos, žemės ūkio ir verslo perspektyvinius kompleksinius kaimo plėtros žemėtvarkos
projektus) (2012 m. IV ketv.) – 2012 m. kaimiškųjų seniūnijų teritorijų kaimo plėtros žemėtvarkos
projektai (žemėtvarkos, žemės ūkio ir verslo perspektyviniai kompleksiniai kaimo plėtros
žemėtvarkos projektai) nebuvo rengiami, jų rengimui ir įgyvendinimui skirtos lėšos nebuvo
panaudotos, kadangi šių projektų rengimu susidomėjo daug savivaldybių ir užtruko tinkamų
teritorijų šiems projektams rengti atrinkimo procesas. Taip pat pagal galiojančius teisės aktus
valstybės biudžeto lėšos, kurias administruoja Žemės ūkio ministerija ir Nacionalinė žemės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos, nėra tinkamos kompleksinių kaimo plėtros žemėtvarkos projektų,
kurie gali būti finansuojami organizatorių (savivaldybių administracijų) lėšomis, rengimui
finansuoti, todėl yra keičiami teisės aktai;
diegsime elektroninių paslaugų teikimo programas ir į elektroninę erdvę perkelsime
informaciją apie žemės naudojimą, nuosavybės teisių atkūrimą ir žemės sklypų kadastro duomenų
bylų rengimą, sudarysime sąlygas, kad ši informacija 100 proc. patenkintų piliečių ir suinteresuotų
asmenų poreikius (2012 m. IV ketv.) – 2012 m. įdiegtos elektroninių paslaugų teikimo programos ir
į elektroninę erdvę perkelta informacija apie žemės naudojimą, nuosavybės teisių atkūrimą ir žemės
sklypų kadastro duomenų bylų rengimą;
organizuosime valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų ir valstybinės žemės ūkio
paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionus, o už planuojamus gauti 10 mln. Lt kompensuosime
piliečiams už miesto teritorijose esančią valstybės išperkamą žemę (2012 m. IV ketv.) – 2012 m.
organizuota apie 250 valstybinės žemės sklypų pardavimo (nuomos) aukcionų. Už aukcionuose
parduotus žemės sklypus į valstybės biudžetą pervesta apie 7 mln. Lt (iš jų už aukcionuose
parduotus valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus – 179 tūkst. Lt);
parengsime teisės aktus, reglamentuojančius mokesčius, orientuotus į žemės panaudojimą
pagal paskirtį ir apleistų žemių plotų mažinimą (2012 m. IV ketv.) – įgyvendinant Žemės mokesčio
įstatymo pakeitimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalį parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012
m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1523 „Dėl masinio žemės vertinimo taisyklių patvirtinimo ir
Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ (Žin., 2012, Nr. 1467536). Įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo
įstatymą parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1530
,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės
įvertinimo tvarkos“ ir kai kurių su juo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų
pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 146-7543).
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2. Plėtosime biokuro gamybą:
numatoma, kad šiaudų, žolių biokuro granulių gamybos pajėgumai kaimo vietovėse pasieks
apie 80 tūkst. t (faktiškai gamybos pajėgumai sudaro 150 tūkst. t), medžio granulių – apie 90 tūkst. t per
metus (faktiškai medžio granulių gamybos pajėgumai sudaro 110 tūkst. t);
planuojama suteikti paramą 3 biodujų jėgainių, kurios dujas gamins iš mėšlo ir kitos
biomasės, statybai ir 10 šiaudų granulių gamybos projektų, kuriuose energijai gaminti bus naudojama
atliekinė biomasė (2012 m. IV ketv.) – paremti 3 biodujų jėgainių statybos projektai ir net 43 šiaudų
granulių gamybos projektai;
numatoma pagaminti apie 170 tūkst. t biodegalų, t. y. iki 10 proc. daugiau nei 2011 m. –
pagaminta 120 tūkst. t biodegalų;
bus įgyvendinamas Šilutės savivaldybės mokyklų ir kitų objektų aprūpinimo šiluma,
panaudojant biokurą, gaunamą iš polderiuose augančios žolės, projektas – įrengtos 3 žolės granulių
gamybos linijos, kurių pajėgumas sudarys apie 24 tūkst. t biokuro per metus (2012 m. IV ketv.) –
Šilutės savivaldybėje baigtos rengti 3 žolės granulių gamybos linijos, kuriose granulių gamybai
naudojama polderiuose auginama žolė. Metinis gamybos linijų pajėgumas – 24 tūkst. t biokuro per
metus. Trijose Šilutės savivaldybės mokyklose pertvarkyti katilai, kurie šilumai gaminti naudoja
šiaudų ir šieno granules.
3. Įgyvendinsime priemones, užtikrinančias, kad rinkai būtų pateiktas tik saugus,
kokybiškas, vartotojų poreikius tenkinantis, teisingai paženklintas maistas ir pasiektas laisvos nuo
gyvūnų ir augalų užkrečiamųjų ligų šalies statusas:
identifikuosime silpnąsias vietas visoje maisto gamybos grandinėje ir, vadovaudamiesi
rizikos analizės ir stebėsenos duomenimis, kryptingai analizuosime Vieningą integruotą daugiametį
nacionalinį kontrolės planą ir kontrolės institucijų kontrolės programas (iki II ketv. pabaigos). Tikimasi,
kad gerės maisto saugos ir kokybės rodikliai ir patikrinimų, kurių metu nenustatyta maisto saugos ir
kokybės pažeidimų, skaičius pasieks 90 proc. – 2012 m. iš patikrintų maisto tvarkymo subjektų 90,1
proc. tinkamai vykdė teisės aktų reikalavimus;
intensyvinsime priemones, taikomas kokybiškų, pridėtinę vertę turinčių produktų gamybos
plėtrai. ES lygmeniu bus įregistruotas Seinų–Lazdijų krašto medaus pavadinimas kaip saugoma kilmės
vietos nuoroda (2012 m. I ketv.) – 2012 m. sausio 30 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentu
(ES) Nr. 75/2012 pavadinimas „Seinų/Lazdijų krašto medus“ įregistruotas į Saugomų kilmės vietos
nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą kaip saugoma kilmės vietos nuoroda;
Kokybiškų produktų, pripažintų pagal ES reglamentų nuostatas, ir sertifikuotų išskirtinės
kokybės produktų gamintojų skaičius, palyginti su 2011 m., padidės apie 20 proc. – kokybiškų
produktų, pripažintų pagal ES reglamentų nuostatas, ir sertifikuotų išskirtinės kokybės produktų
gamintojų skaičius padidėjo 3,3 karto, palyginti su 2011 m. Pasiektą rodiklio reikšmę sąlygojo tai, kad
2012 m. sausio 24 d. buvo patvirtinta nauja Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. priemonės
„Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programa „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo
sistema“. Pagal šią programą išskirtinės kokybės vaisių, uogų ir daržovių augintojams
kompensuojami nuostoliai dėl griežtesnių, lyginant su įprasta praktika, agrarinės aplinkosaugos
reikalavimų įgyvendinimo. Taip pat šiais klausimais buvo plačiai vykdyta informacijos sklaida;
50 proc. sumažinsime pasiutligės atvejų (2011 m. planuojama 15 atvejų, 2012 m. – 8), pagal
nustatytus laboratorinių tyrimų atvejus mažinsime gyvūnų užkrečiamųjų ligų paplitimą (planuojama
sumažinti 97 proc.) – pasiutligės atvejų skaičius ženkliai sumažėjo, 2012 m. nustatyti tik 5 pasiutligės
atvejai;
vykdysime bakterinės degligės kontrolę, mažinsime bulvių žiedinio puvinio išplitimo
galimybes. Maistinių bulvių bus ištirta 20 proc. daugiau negu 2011 m. – 2012 m. ištirta 45 proc. daugiau
maistinių bulvių, negu 2011 m. 2012 m. dėl bulvių žiedinio puvinio buvo ištirta 3768 tonos sėklinių
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bulvių ir 28429 tonos maistinių bulvių, iš kurių 654,7 tonos buvo užkrėstos bulvių žiediniu puviniu.
Bulvių žiedinis puvinys yra sunkiai išnaikinama karantininė bulvių liga, todėl labai svarbu užkirsti kelią
jos plitimui. Ateityje didesnis dėmesys bus skiriamas augintojams, kurie nepaiso rekomendacijų
atnaujinti bulvių sėklinę medžiagą ir sodina savo ūkyje išaugintas maistines bulves;
10 proc. padidinsime neplanuotų patikrinimų skaičių turguose ir prekyvietėse, kuriose
prekiaujama augalų apsaugos produktais, suintensyvinsime įvežamų ir išvežamų neregistruotų augalų
apsaugos produktų tiekėjų bei pardavėjų pagal skelbimus spaudoje ir internete tikrinimą, siekdami
sumažinti ir išaiškinti nelegalų augalų apsaugos produktų tiekimą rinkai – 2012 m. neplanuotų
patikrinimų skaičius turguose ir prekyvietėse padidėjo 16 proc., palyginti su 2011 m. Atliekant augalų
apsaugos produktų tiekimo rinkai prekyvietėse patikrinimus siekiama užtikrinti, kad nebūtų prekiaujama
augalų apsaugos produktais pažeidžiant teisės aktų reikalavimus: kai prekiaujama produktais be leidimo
tam nepritaikytose vietose; prekiaujama neregistruotais Lietuvos Respublikoje produktais arba
falsifikuotais produktais; netinkamos produktų fasuotės ir pakuotės bei pan. Augalų apsaugos produktų
tiekimo rinkai (prekybos) reikalavimų laikymasis yra svarbus užtikrinant žmonių (operatorių,
aplinkinių, augalinės produkcijos vartotojų), gyvūnų ir aplinkos saugą;
sudarysime sąlygas, kad būtų įdiegtos uždaros akvakultūros recirkuliacinės sistemos 4
akvakultūros ūkiuose, juose bus užauginama apie 400 t žuvų per metus – šiuo metu apie priemonės
įgyvendinimą nėra duomenų;
suorganizuosime 10 tarptautinių renginių lietuviškiems žemės ūkio ir maisto produktams
pristatyti (2012 m. I–IV ketv.) – buvo suorganizuota / dalyvauta 9 tarptautiniuose renginiuose (paroda
,,Agrobalt 2012“, ,,Agrobalt 2012“ metu vykęs užsienio šalių žemės ūkio ministrų forumas, paroda
,,Zolotaja osen 2012“, 6 komercinės parodos).
4. Plėtosime gyvulininkystę:
Remsime galvijininkystės, pienininkystės, avininkystės, paukštininkystės sektorius, kad
nemažėtų esamas gamybos lygis. Sieksime, kad 2012 m. bendras mėsinių galvijų skaičius išaugtų apie 3
proc. ir sudarytų apie 96 tūkst. vnt. Prognozuojama, kad karvių žindenių skaičius 2020 m., palyginti su
2007 m. referenciniu laikotarpiu, padidės 1,7 karto, bendras galvijų ir avių skaičius 2012 m. nemažės, o
ateityje – didės (planuotas 2012 m. rodiklis pasiektas – mėsinių ir mišrūnų galvijų skaičius 2013 m.
sausio 1 d. sudarė 103,6 tūkst. vnt.).
5. Didinsime kaimo vietovių patrauklumą, siekdami mažinti ekonominį ir socialinį
nuosmukį ir gyventojų migraciją iš kaimo:
paremsime 200 vietos projektų, įgyvendinamų LEADER metodu pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 metų programą (2012 m. IV ketv.) – buvo paremti 1332 vietos projektai;
paremsime 50 kaimo vietovių savivaldybių įgyvendinamų projektų, kuriais bus gerinama
gyvenimo kokybė kaime (nuotekų sistemų įrengimas, vandens kokybės gerinimas, gatvių apšvietimas,
privažiavimų sutvarkymas) (2012 m. IV ketv.) – paremti 194 kaimo vietovių savivaldybių įgyvendinami
projektai;
paremsime 140 kaimo bendruomenių projektų, kuriais bus skatinama kaimo bendruomenių
veikla (2012 m. IV ketv.) – paremti 149 kaimo bendruomenių projektai;
įdiegsime žemdirbių mokymo, informavimo ir konsultavimo informacinę sistemą (2012 m.
IV ketv.) – įdiegta.

2012 metais buvo optimizuojamos ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir
įmonių funkcijos, tobulinama jų veikla:
1. Ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų vidinių struktūrų (administracijų) tobulinimas,
bendrųjų funkcijų optimizavimas.
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Siekiant sukurti valdymo modelį, užtikrinantį efektyvų funkcijų bei veiklos procesų
vykdymą, 2012-07-16 patobulinta ministerijos administracinė struktūra, taip pat vidinės
organizacinės struktūros tobulinimas optimizuojant funkcijas 2012-04-16 atliktas Nacionalinėje
mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie
Žemės ūkio ministerijos.
Žemės ūkio ministerija, siekdama didinti veiklos efektyvumą, ir remdamasi Vyriausybės
pavaldžioms įstaigoms nustatytais bendrųjų funkcijų optimizavimo tikslais personalo, informacinių
technologijų, turto ir dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų bei įstaigų administracinių struktūrų
valdymo organizavimo srityse (2012-09-17 protokolas Nr. 55), 2013–2015 metų strateginiame
veiklos plane numatė 2013 metais išanalizuoti ir priimti sprendimus dėl ministerijos ir jos valdymo
sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių veiklos efektyvumo didinimo. Žemės ūkio ministerijos Valdymo
tobulinimo darbo grupės 2013 metų planą numatoma papildyti priemone „Žemės ūkio ministerijos
ir jos valdymo srities įstaigų bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimas“, kurios tikslas yra priimti
sprendimus dėl ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo.
2. Valstybės turto valdymo sprendimai.
Siekiant kuo optimaliau pertvarkyti gyvulininkystės sistemą Lietuvoje, optimizuoti
reorganizuojamų bendrovių veiklą, ją padaryti efektyvesne, kad būtų pasiektas geriausias bendrovių
valdymo ir paslaugų teikimo efektas, 3 gyvulininkystės sektoriaus įmonės reorganizuotos
sujungimo būdu ir 2012-01-02 įregistruota nauja įmonė AB ,,Lietuvos veislininkystė“.
Pertvarkant žirgininkystės sistemą Lietuvoje, optimizuojant reorganizuojamų bendrovių
veiklą, 2012 m. balandžio 1 d. sujungtos trys bendrovės – UAB ,,Vilniaus žirgynas“, UAB
,,Nemuno žirgynas“, UAB ,,Sartų žirgynas“ ir įkurta viena bendra įmonė – UAB ,,Lietuvos
žirgynas“.
Viešojo valdymo įstaigų veiklos ir gebėjimų vertinimui pasirinktos dvi ministerijai
pavaldžios ir jos valdymo sričiai priskirtos įstaigos: Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės
ūkio ministerijos ir VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra.
Žemės ūkio ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 3D-966 patvirtintas Valstybinės
augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos ir gebėjimų tobulinimo veiksmų
planas.
Siekiant užtikrinti efektyvesnę Žemės ūkio ministerijos VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto
produktų rinkos reguliavimo agentūros veiklą, suformuota valdyba.
3. Ministerijos valdymo srities įmonės.
Vykdydamos 2012 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 665
„Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse“ nuostatas
ministerijos valdomos įmonės parengė išsamias 2013–2015 metų veiklos strategijas, kuriose pateikė
informaciją apie veiklą, misiją, viziją, strategines kryptis, tikslus ir uždavinius, finansines
prognozes, aplinkos veiksnius, išteklius tikslams pasiekti, pavojus ir jų valdymą.
4. Ministerijos valdymo srityje veikiančios priežiūros institucijos.
Ministerijos valdymo srityje veikiančios priežiūros institucijos (Valstybinė augalininkystės
tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,
Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Žuvininkystės
tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos), vadovaujantis Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų
optimizavimo gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d.
nutarimu Nr. 511, formuluoja veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo rodiklius bei rodiklių
skaičiavimo metodus ir kas mėnesį (reikšmes, nustatomas apklausos būdu, kas ketvirtį) fiksuoja
rodiklių reikšmes. Rodikliai kas mėnesį skelbiami priežiūros institucijų interneto svetainėse.

6
Ministerija pavedė ministerijos valdymo srityje veikiančioms priežiūros institucijoms
vadovautis Teisingumo ministerijos ir Ūkio ministerijos naujai išleistu leidiniu inspektoriams
„Verslo priežiūros vadovas“ ir įgyvendinti Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo
gairių aprašo nuostatas.
5. Kokybės vadybos sistema.
Ministerijoje diegiama kokybės vadybos sistema atitinkanti ISO 9001:2008 standarto
reikalavimus. Įdiegus kokybės vadybos sistemą:
- kiekvienai organizacijos veiklai, procesui, priskirti atsakingi asmenys (šeimininkai), kurie
atsakingi už proceso priežiūrą, gerinimą ir rezultatus. Tokiu būdu reglamentuota / sutvarkyta
organizacijos valdymo tvarka, struktūra ir atsakomybės;
- nustatyti procesų matavimo rodikliai, sudarantys sąlygas vadovams objektyviai vertinti
veiklos rezultatyvumą, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, inicijuoti į rezultatų gerinimą nukreiptus
veiksmus;
- aiškūs organizacijos veiklos procesai – jų eiga, tarpiniai ir galutiniai rezultatai, darbuotojų
vaidmenys juose vykdant priskirtas funkcijas, ryšiai tarp veiklų (procesų), padalinių, organizacijų.
Siekiant kuo kokybiškiau teikti paslaugas savo klientams, kokybės vadybos sistema,
paremta LST EN ISO 9001:2008 standartu, įdiegta Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės
ūkio ministerijos (toliau – Agentūra). 2012 m. rugsėjo mėnesį vyko trečiasis posertifikacinis
priežiūros auditas, kuris patvirtino, jog Agentūroje įdiegta kokybės vadybos sistema yra vientisa,
gerai realizuojama praktikoje bei atitinkanti ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.
Nuo 2010 m. Agentūra taip pat taiko Bendrąjį vertinimo modelį (BVM) – įsivertinimo ir
tobulinimo metodą. 2012 m. kovo–liepos mėnesiais Agentūroje vyko antrasis veiklos įsivertinimas
pagal BVM. 2012 m. rugpjūčio 23 d. buvo patvirtintas Agentūros veiklos tobulinimo pagal BVM
veiksmų planas.
2012 m. Agentūra dalyvavo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Kokybės tarybos
organizuotame Nacionalinio kokybės prizo konkurse. Agentūra yra pirmoji Lietuvos biudžetinė
įstaiga, pelniusi nacionalinį kokybės prizą – visoje Europoje vertinamą apdovanojimą, kuris liudija,
kad jį gavusi įmonė ar organizacija atitinka itin aukštus vadybos reikalavimus.
Žemės ūkio ministerija, vykdydama savo misiją ir siekdama strateginių tikslų, 2012 metais
vykdė 8 programas:
Kaimo plėtra ir verslo skatinimas;
Žemės ūkio rinkos reguliavimas ir pajamų palaikymas;
Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimas ir administravimas;
Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas;
Žvejybos kontrolė ir žuvų išteklių išsaugojimas;
Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas;
Žemės reformos vykdymas;
Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai.
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STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
1-asis strateginis tikslas (kodas 01). Užtikrinti ilgalaikę konkurencingo žemės ir maisto ūkio
plėtrą, skatinti įvairesnę ekonominę veiklą kaime, bioenergetikos plėtrą, aplinką saugantį ir
puoselėjantį ūkininkavimą.
1–ojo strateginio tikslo įgyvendinimas vertinamas šiais efekto kriterijais:
Vertinimo
kriterijaus
kodas

E-01-01

E-01-02

E-01-03

E-01-04

E-01-05

E-01-06

E-01-07

E-01-08

Efekto vertinimo
kriterijaus pavadinimas

2010 m.

2011 m.

2012 m.
planas

2012 m.
faktas

2012 m.
plano
įgyvendinimas,
proc.
+7,5 proc.
punktai

2013 m.
planas

Bendrosios pridėtinės
vertės, sukurtos žemės
ūkyje ir jį
aptarnaujančiose veiklose,
pokytis lyginant su
praėjusiais metais, proc.
Bendrosios pridėtinės
vertės, sukurtos maisto
pramonėje, pokytis
lyginant su praėjusiais
metais, proc.
Žemės ūkio ir maisto
produktų eksporto pokytis
lyginant su praėjusiais
metais, proc.
Darbo našumo pokytis
žemės ūkyje (pridėtinės
vertės, tenkančios vienai
dirbtai valandai, pokytis
lyginant su praėjusiais
metais) proc.
Darbo našumo pokytis
maisto pramonėje (maisto
produktų, gėrimų ir
tabako gamyboje sukurtos
pridėtinės vertės,
tenkančios vienai dirbtai
valandai, pokytis lyginant
su praėjusiais metais)
proc.
Ne žemės ūkyje dirbančių
kaimo gyventojų dalis iš
visų dirbančiųjų,
gyvenančių kaime, proc.
Biodegalų gamybos
pokytis lyginant su
praėjusiais metais, proc.
Sertifikuotų laukų plotai
ekologiškai produkcijai
auginti ekologiniuose
ūkiuose, tūkst. ha

-8,6

8,2

2

9,5

-0,4

4,9

2,5

5,5

+3 proc.
punktai

2,5

21,7

18,7

9

26,9

+17,9
proc.
punktai

5

-1,9

8,3

3,5

11

+7,5 proc.
punktai

3,5

4,1

-3,6

3

3,9

+0,9 proc.
punkto

2,9

70

72

72

72

100

72

0

-22,2

10

16,6

+6,6 proc.
punktai

10

137

157,5

164

164

100

168

2,5

2012 m. buvo pasiektos visų 1-ojo strateginio tikslo vertinimo kriterijų planuotos reikšmės.
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Bendrosios pridėtinės vertės, sukurtos žemės ūkyje ir maisto pramonėje, pokytis, palyginti su
praėjusiais metais, proc.
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

9,5

8,2
4,9

5,5
2,5 2,5

-0,4

-8,6

2010 m.

2011 m.

2012 m.
(laukiamas
rezultatas)

BPV žemės ūkyje ir jį aptarnaujančiose veiklose

2013 m. planas

BPV maisto pramonėje

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys

Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, bendroji pridėtinė vertė, sukurta žemės
ūkyje ir jį aptarnaujančiose veiklose 2012 m. padidėjo 9,5 proc., palyginti su praėjusiais metais. Tai
lėmė itin geras 2012 metų žemės ūkio augalų derlius. Bendroji pridėtinė vertė, sukurta maisto
pramonėje, padidėjo 5,5 proc., palyginti su praėjusiais metais.
Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto vertės pokytis, palyginti su praėjusiais metais, proc.
30
25

26,9
21,7
18,7

20
15
10

5
5
0
2010 m.

2011 m.

2012 m. (laukiamas
rezultatas)

2013 m. planas

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys

Planuotas 9 proc. žemės ūkio ir maisto produktų eksporto vertės pokytis, palyginti su
praėjusiais metais. Išankstiniais duomenimis, 2012 m. iš Lietuvos eksportuota žemės ūkio ir maisto
produktų už 14,6 mlrd. Lt (26,9 proc. daugiau nei 2011 m.), planuota kriterijaus reikšmė viršyta 17,9
procentinio punkto. Tai didele dalimi lėmė geras 2012 metų javų derlius ir ženkliai padidėję grūdų
eksporto apimtys.
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Darbo našumo pokytis, palyginti su praėjusiais metais, proc.
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6

11
8,3
4,1

3,9

3,5

2,9

-1,9
-3,6
2010 m.

2011 m.

pokytis proc. žemės ūkyje

2012 m.
(laukiamas
rezultatas)

2013 m. planas

pokytis proc. maisto pramonėje

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys

Žemės ūkyje planuotas 3,5 proc. darbo našumo pokytis, lyginant su praėjusiais metais.
Statistikos departamento išankstiniais duomenimis, šis pokytis sudaro 11 proc. (7,5 proc. punkto
didesnis už planuotąją reikšmę), maisto pramonėje darbo našumo pokytis 3,9 proc., arba 0,9 proc.
punkto didesnis už 3 proc. planuotąjį.
Pasiektos efekto kriterijų E-01-06 ir E-01-08 planuotos reikšmės.
Efekto kriterijaus E-01-07 planuota reikšmė viršyta 6,6 proc. punkto, skatinant
bioenergetikos plėtrą, šalyje 2012 m. pagaminta 120 tūkst. t biodegalų (negalutiniai duomenys).
1-ajam strateginiam tikslui siekti buvo vykdomos 3 programos:
1. Kaimo plėtra ir verslo skatinimas;
2. Žemės ūkio rinkos reguliavimas ir pajamų palaikymas;
3. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimas ir administravimas.

Kaimo plėtra ir verslo skatinimas (programos kodas 01 001)
Programos tikslas: Didinti žemės, maisto ir miškų ūkio konkurencingumą, sukurti
galimybes ekonominės veiklos kaime įvairinimui ir gyvenimo kokybės kaime gerinimui, puoselėti
esamas gamtines, žmogiškąsias ir kitas vertybes.
Programa yra tęstinė.
Pagrindiniai programos uždaviniai yra šie:
1. Užtikrinti žemės, maisto ir miškų ūkio konkurencingumo augimą (01);
2. Gerinti aplinką ir kraštovaizdį, skatinant tausojantį žemės išteklių naudojimą ir tvarią
žemės ir miškų ūkio plėtrą (02);
3. Gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, įvairinti kaimo ekonomiką ir skatinti vietos
veiklos iniciatyvą (03).
Programos lėšomis remiamas žemės ūkio valdų modernizavimas, žemės ūkio produktų
gamybos metodų, skirtų apsaugoti aplinką ir išlaikyti tradicinę kaimo aplinką, taikymas, žemdirbių
mokymas, informavimas ir konsultavimas taikomojo mokslo žinioms perteikti bei technologinei
pažangai žemės ūkyje užtikrinti.
Siekiant palaikyti žemės ūkio veiklos subjektų pajamas, remiami ūkiai mažiau palankiose
ūkininkauti vietovėse, sudaromos sąlygos pusiau natūrinių restruktūrizuojamų ūkių
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konkurencingumui didinti. Mokamos kompensacinės išmokos ūkininkaujantiems Natura 2000
vietovėse, žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties teritorijose.
Teikiama parama Europos Sąjungos keliamų veterinarijos ir sanitarijos bei gamtosaugos
reikalavimų įgyvendinimui, žemės apželdinimui mišku, agrarinei aplinkosaugai: ekologinio žemės
ūkio skatinimui, paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostų palaikymui, kraštovaizdžio
tvarkymui.
Remiama rekreacinių vietovių kaime infrastruktūros plėtra, kaimo turizmas, sukuriantis
naujas darbo vietas ir duodantis papildomas pajamas kaimo vietovėse. Ugdomas kaimo gyventojų
bendruomeniškumas, skatinama vietos iniciatyva ir partnerystė, remiama vietos veiklos grupių
veikla.
Įgyvendinant programos tikslus taip pat finansuojamos valstybės pagalbos priemonės: žemės
ūkio veiklos subjektams kompensuojama dalis draudimo įmokos, teikiama parama sertifikuotų
tautinio paveldo produktų išsaugojimui, kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai,
populiarinimui ir realizavimui skatinti, žemės ūkio konsultavimo, mokslo, mokymo sistemai plėtoti,
tarptautinėms ir respublikinėms parodoms, profesiniams, kultūriniams ir švietėjiškiems renginiams
organizuoti, veislinių gyvulių augintojams, biodegalų gamintojams ir kt.
Nuo 2007 m. parama žemės ūkiui teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m.
programą (toliau – KPP). KPP sudaro daugiau kaip 50 kaimo plėtrai skirtų paramos priemonių ir
veiklos sričių. Iš viso per septynerius metus pagal šią programą numatyta skirti apie 7,9 mlrd. Lt.
paramos žemės ūkio sektoriaus konkurencingumui stiprinti, aplinkai ir kraštovaizdžiui tvarkyti,
kaimo gyventojų gyvenimo sąlygoms gerinti, smulkųjį ir ne žemės ūkio verslą stiprinti, kaimo
gyventojų užimtumą didinti.
2012 m. pagal KPP priemones buvo paskelbti 29 kvietimai paraiškoms teikti. Pagal šiuos
kvietimus pateiktos 119,5 tūkst. paraiškos paramai gauti. Per 2012 metus pasirašyta 73,42 tūkst.
paramos sutarčių už 1,08 mlrd. Lt, išmokėta 929,8 mln. Lt paramos, arba 12 procentų visam
programiniam laikotarpiui skirtos sumos.
Kaip ir ankstesniaisiais metais, 2012 m. populiariausios buvo KPP kompensacinio pobūdžio
priemonės, pagal kurias mokamos kompensacinės išmokos už tam tikrus veiklos apribojimus.
Daugiausia paraiškų per 2007–2012 m. sulaukta pagal su plotu susijusią priemonę „Išmokos
ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“. 2012 m. pagal šią
priemonę Agentūrai buvo pateikta 83,8 tūkst. paraiškų, kuriose prašoma 154,9 mln. Lt išmokų,
pagal priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ 2012 m. pateikta daugiau kaip 17 tūkst.
paraiškų, kuriose prašoma paramos suma siekė 176,3 mln. Lt. Didžiausio susidomėjimo sulaukė
priemonės programa „Kraštovaizdžio tvarkymas“, kurioje 2012 m. dalyvavo net 14 230 pareiškėjų
Nuo programinio laikotarpio pradžios gerokai padaugėjo norinčių ūkininkauti ekologiškai bei gauti
išmokas. Palyginus su pirmaisiais KPP įgyvendinimo metais pagal priemonės programą
„Ekologinis ūkininkavimas“ paraiškų pateikta du su puse karto daugiau (nuo 991 paraiškų 2007 m.
iki 2 504 paraiškų 2012 m.).
Senkant paramos lėšoms, pradėti taikyti tam tikri apribojimai pareiškėjams, kurie 2012 m.
teikė paraiškas pagal populiariausias KPP priemones. Pavyzdžiui, pagal KPP priemonės „Žemės
ūkio valdų modernizavimas“ antrąją veiklos sritį į paramą galėjo pretenduoti tik pienininkystės
ūkiai. 2012 m. pienininkai pateikė 16 paraiškų, kuriose prašoma suma siekė 13,4 mln. Lt.
Pagal priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmąją
veiklos sritį 2012 m. buvo pateiktos 24 paraiškos, jose prašoma paramos suma siekė daugiau kaip
61,9 mln. Lt.
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Tarp populiariausių KPP priemonių 2012 m. išliko „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Tačiau
paraiškas paramai gauti galėjo teikti tik tie jaunieji ūkininkai, kurie įgyvendino projektus mažiau
palankiose ūkininkauti vietovėse bei užsiėmė gyvulininkyste. 100 jaunųjų ūkininkų pateikė
paraiškas, paprašydami dvigubai didesnės paramos sumos nei buvo skirta 2012 m. Šiai priemonei
įgyvendinti 2012 m. buvo skirta 6,5 mln. Lt, o gautose paraiškose buvo prašoma 13,3 mln. Lt
paramos.
2012 m. nebuvo renkamos paraiškos pagal KPP I krypties priemonę „Miškų ekonominės
vertės didinimas“ ir priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtras ir pritaikymo infrastruktūra“
veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“, nes šioms priemonėms įgyvendinti skirtos paramos lėšos
buvo išnaudotos.
Per pastaruosius KPP įgyvendinimo metus daugėjo norinčių užsiimti kaimo vietovėse ne
žemės ūkio veikla. Paraiškų paramai pagal priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ gauti
daugėjo nuo 4 paraiškų 2008 m. iki 147 paraiškų 2012 m. Pagal šią priemonę 2007–2012 m. iš viso
pateiktos 363 paraiškos, o prašoma paramos suma sudaro daugiau kaip 203,3 mln. Lt.
Priemonei „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ 2012 m. buvo skirta 43 mln. Lt paramos
lėšų. Palyginti su 2011 m. šios priemonės populiarumas buvo šiek tiek mažesnis. Iš viso praėjusiais
metais ja susidomėjo 103 pareiškėjai, iš jų 82 teikė paraiškas nesupaprastinta tvarka ir 21
supaprastinta tvarka. Iš viso kaimo turizmo projektams įgyvendinti pareiškėjai prašė beveik 53 mln.
Lt.
2012 m. pradžioje pirmą kartą vyko paraiškų rinkimas pagal priemonės „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Kaimo gyventojų patogumui
paraiškos paramai gauti bus priimamos ne tik apskričių centruose, esančiuose Agentūros
teritoriniuose skyriuose, bet ir rajonų savivaldybių centruose. Galimybe pasikeisti seną asbestinę
stogo dangą nusprendė pasinaudoti daugiau kaip 8 tūkst. kaimo gyventojų, kurie prašė daugiau kaip
50 mln. Lt paramos.
2012 m. pagal KPP IV krypties priemonę „Tarptautinis ir teritorinis bendradarbiavimas“
buvo pateiktos 72 paraiškos, o prašoma paramos suma siekė daugiau kaip 13,9 mln. Lt.
Įgyvendinant KPP priemones 2012 metais buvo parengti teisės aktų pakeitimai, kuriais
mažinama administracinė našta pareiškėjams:
įgyvendinant priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ ir „Perėjimas prie ne žemės
ūkio veiklos“ atsisakyta žemės ūkio valdos registravimo pažymėjimo, įgyvendinant priemonę
„Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ atsisakyta Ūkininko ūkio registravimo pažymėjimo ir žemės ūkio
valdos registravimo pažymėjimo – šiuos duomenis Agentūra gauna iš Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centro. Taip pat atsisakyta pareiškėjo bei jo sutuoktinio tapatybę patvirtinančio
dokumento kopijos.
įgyvendinant priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrąją ir trečiąją veiklos
sritis, kurių įgyvendinimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m.
birželio 21 d. įsakymu Nr. 3D-471 (Žin., 2012, Nr. 71-3671) ir priemonės „Žemės ūkio ir
miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Miškų infrastruktūros gerinimas“,
kurios įgyvendinimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m.
vasario 15 d. įsakymu Nr. 3D-122 (Žin., 2011, Nr. 21-1036), atsisakyta reikalavimo pareiškėjams
pateikti Juridinio asmens registravimo pažymėjimą. Duomenis apie juridinį asmenį Agentūra gauna
iš Juridinių asmenų registro.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-599 „Dėl
žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3D-54 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–
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2013 metų programos priemonės ,,Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“ panaikintas reikalavimas pateikti asmens tapatybės dokumento kopiją,
įgyvendinant priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“.
įgyvendinant priemonę „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių
įdiegimas“ atsisakyta reikalavimo miškų urėdijoms pateikti stichinių nelaimių ar gaisrų pažeisto
miško ploto atkūrimo projektą ir miško pažeidimo faktą įrodančius dokumentus, patvirtintus
Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos. Apsiribota, kad miškų urėdijos pateikia
išrašą iš Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui registracijos
žurnalo arba išrašą iš Miško gaisrų registracijos žurnalo, kai prašoma paramos pažeisto miško
atkūrimui, o miško atkūrimo projektus tvirtina pati miškų urėdija.
įgyvendinant priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir
„Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“
inicijuoti jų įgyvendinimo taisyklių pakeitimai, kuriuose numatoma atsisakyti reikalavimo paramos
gavėjams į Agentūrą teikti Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – VMT)
teikiamas miško darbų atlikimo, miško želdinių / žėlinių apskaitos ir miško želdinių / žėlinių
kokybės vertinimo pažymas. Patvirtinus ši pakeitimą VMT pažymas teiks tiesiai Agentūrai tokiu
būdu sumažindama nustatytą informacinių įpareigojimų vykdymo, duomenų ir (ar) informacijos
teikimo periodiškumą.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-233
patvirtintos naujos redakcijos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių,
išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios
išmokos“ ir „Natura 2000 išmokos“ įgyvendinimo taisyklės (Žin., 2007, Nr. 41-1560; 2009, Nr. 431686; 2011, Nr. 37-1781, Nr. 70-3329; 2012, Nr. 40-1976, Nr. 93-4816). Mažinant administracinę
naštą, papildytas taisyklių 5.7 punktas, supaprastinti mažiems pareiškėjams taikomi informaciniai
įpareigojimai (nustatyti aiškūs kriterijai ir atvejai, kada informaciniai įpareigojimai jiems
netaikomi).
įgyvendinant priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu,
siekiant supaprastinti administravimo naštą buvo leista savivaldybėms (kaip viešojo sektoriaus
subjektams) teikti mokėjimo prašymus, ir kitus dokumentus ne tik asmeniškai ar per įgaliotą
asmenį, bet ir paštu arba per kurjerį.
įgyvendinant priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“
atsisakyta juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopijos, šiuos duomenis Agentūra gauna iš VĮ
Registrų centras.
pakeistos programos administravimo taisyklės siekiant mažinti administracinę naštą
pareiškėjams: su paramos paraiška teikiami dokumentai gali būti patvirtinti ne tik notaro ir
pareiškėjo parašu; numatyta galimybė pareiškėjui ar paramos gavėjui pakeisti banko sąskaitą, į
kurią bus mokama parama, Agentūros informaciniame portale Agentūros nustatyta tvarka; Agentūra
pareiškėjui pranešimus dėl paramos paraiškos vertinimo, administravimo gali išsiųsti ne tik raštu
bet ir (arba) elektroniniu paštu ar per informacines sistemas, jeigu asmuo sutiko, kad informacija
jam bus teikiama tokiu būdu; užpildytos su plotu susijusių Programos priemonių paramos paraiškos
seniūnijos darbuotojų spausdinamos tik vienu egzemplioriumi, kuris paliekamas pareiškėjui,
antrasis popierinis paramos paraiškos egzempliorius nebeformuojamas, nes seniūnija perduoda
paraiškų/prašymų pakeisti paramos paraiškos duomenis registravimo dokumentus ir
paraiškų/prašymų pakeisti paramos paraiškos duomenis registrus VĮ Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centrui. Atitinkamai ir Agentūra gauna paramos paraiškų duomenis informacinės
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sistemos pagalba; atsisakyta pinigų užsakymo paraiškų, kurias Agentūra rengdavo ir teikdavo
valdymo institucijai, ir kuriomis remdamasi valdymo institucija rengdavo mokėjimo paraiškas
valstybės iždui. Agentūra pagal Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos žuvininkystės
fondo priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklėse nustatytą
tvarką pati užsako ir perveda paramos lėšas paramos gavėjams. Taip pat atsisakyta tarpinių projekto
įgyvendinimo ataskaitų.
2012 metais atliktas KPP lėšomis įgyvendinamos programos „Lietuvos ūkinių gyvūnų
genetinių išteklių išsaugojimas“ vertinimas. Įvertinta kaip organizuojama ūkinių gyvūnų genetinių
išteklių išsaugojimo veikla ir kokie veiksniai leistų šią veiklą tobulinti. Vertinimą atliko darbo
grupė, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 3D334. Įvertintas programos tikslų, uždavinių, priemonių ir vertinimo kriterijų tinkamumas bei
tarpusavio suderinamumas, nagrinėta programos intervencijos logika. Pasiūlyti aiškūs programos
vertinimo kriterijai. Įvertintas programos rezultatyvumas ir naudingumas 2008–2011 metais.
Įvertintas programos efektyvumas (administravimo sistema, finansavimo tvarka). Akcentuota, kad
programos administravimo funkcijas vykdo Žemės ūkio ministerija, tačiau ministerija turėtų būti
atsakinga už programinių nuostatų kūrimą, administravimo tvarkos nustatymą, o patį administravimą
galėtų vykdyti Agentūra. Nustatyta, kad būtina planuojant programos įgyvendinimui skirtas lėšas, jas
susieti su konkrečiais rodikliais (pvz., siekiamų padauginti ar išlaikyti gyvūnų skaičiais), būtina
nustatyti ir saugomų gyvūnų rūšių išlaikymo įkainius ir kt.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Vertinimo
kriterijaus kodas

R-01.001-01-01

R-01.001-01-02
R-01.001-01-03
R-01.001-01-04
R-01.001-01-05
R-01.001-01-06

R-01.001-01-07
R-01.001-01-08

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
metinis
įvykdymo
įvykdyta
planas
procentas

Tikslas: Didinti žemės, maisto ir miškų ūkio konkurencingumą, sukurti
galimybes ekonominės veiklos kaime įvairinimui ir gyvenimo kokybės kaime
gerinimui, puoselėti esamas gamtines, žmogiškąsias ir kitas vertybes
Žemės ūkio veiklos subjektų, gavusių paramą
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų
42
32
76,2
programą, dalis (proc.) iš visų deklaravusiųjų
žemės ūkio naudmenas
Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų
gamintojų rinkos dalis bendrojoje Lietuvos
55
54,5
99,1
žemės ūkio ir maisto produktų rinkoje, proc.
Kaimų,
kuriuose
įgyvendinti
kaimų
100
184
184
atnaujinimo projektai, skaičius
Naujai sukurtų ne žemės ūkio veikloje darbo
25
25*
100
vietų skaičius
Ekologinių ūkių, gavusių paramą pagal KPP
125000
155634
124,5
2007–2013, plotai, ha
Kontroliuojamų
karvių
produktyvumo
(primelžto pieno iš karvės) didėjimas per
60
311
5,2 k.
metus, kg
Biodegalų dalis bendrame šalyje suvartoto
benzino ir dyzelino, skirto transportui, kiekyje,
6
4
66,7
proc.
Teigiamai vertinančių KPP 2007–2013 naudą
62
69,9
112,7
respondentų dalis, proc.
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P-01.001-01-01-01
P-01.001-01-01-02
P-01.001-01-01-03
P-01.001-01-01-04
P-01.001-01-01-05

P-01.001-01-01-06
P-01.001-01-01-07
P-01.001-01-01-08
P-01.001-01-01-09
P-01.001-01-01-10

P-01.001-01-02-01
P-01.001-01-02-02

P-01.001-01-02-03

P-01.001-01-02-04
P-01.001-01-02-05

P-01.001-01-02-06

P-01.001-01-03-01

1 tikslo uždavinys: Užtikrinti žemės, maisto
augimą
Priemonės:
Priemonės
,,Profesinis
mokymas
ir
informavimo veikla“ mokymo kursų dalyvių
skaičius, vnt.
Parodomųjų bandymų ūkininkų ūkiuose arba
žemės ūkio įmonėse skaičius, vnt.
Ūkių, gavusių paramą pagal priemonę „Žemės
ūkio valdų modernizavimas” skaičius, vnt.
Projektų, remtų pagal priemonę „Miškų
ekonominės vertės didinimas“ skaičius, vnt.
Įmonių, gavusių paramą pagal priemonę
„Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės
vertės didinimas“ skaičius, vnt.
Ūkių, gavusių paramą pagal priemonę
„Dalyvavimas maisto kokybės schemose“
skaičius, vnt.
Transporto suvartojamų biodegalų kiekis, t
naftos ekvivalento
Veislinių gyvulių, įrašytų į kilmės knygas,
skaičius tūkst. vnt.
Tarptautinių parodų, kuriose organizuojamas
Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės
pristatymas, skaičius vnt.
Ūkininkams suteiktų konsultacijų skaičius, vnt.

ir miškų ūkio konkurencingumo

10000

10000*

100

50

50*

100

820

1963

2,4 k.

60

80

133,3

45

64

142,2

60

38

63,3

95000

95000*

100

66

85,4

129,4

7

7

100

35000

37532

107,2

2 tikslo uždavinys: Gerinti aplinką ir kraštovaizdį, skatinant tausojantį žemės
išteklių naudojimą ir tvarią žemės ir miškų ūkio plėtrą
Priemonės:
Pareiškėjų, gavusių paramą pagal priemonę
„Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ skaičius,
7000
7767
111
vnt.
Paramą
gavusių
žemės
savininkų,
900
3249
3,6 k.
apželdinančių žemę mišku, skaičius, vnt.
Remtų miškininkystės potencialo atkūrimo ir
prevencinių priemonių įdiegimo ir pelno
70
250
3,6 k.
nesiekiančių investicijų miškuose projektų
skaičius, vnt.
Paramą gavusių NATURA 2000 pareiškėjų
1900
442
23
skaičius, vnt.
Paramą gavusių pareiškėjų, ūkininkaujančių
60000
18907
31,5
vietovėse su kliūtimis, skaičius, vnt.
Plotas, kuriam parengta duomenų bazė
DirvAgroch_DB10LT apie pH, judriųjų fosforo
650
890
108,9
bei kalio ir smėlio dirvožemio humusingumo
grupes, tūkst. ha
3 tikslo uždavinys: Gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, įvairinti kaimo
ekonomiką ir skatinti vietos veiklos iniciatyvą
Priemonės:
Paramą gavusių smulkiojo ne žemės ūkio
30
305
10 k.
verslo subjektų kaime skaičius, vnt.
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P-01.001-01-03-02
P-01.001-01-03-03
P-01.001-01-03-04
P-01.001-01-03-05
P-01.001-01-03-06

Paramą gavusių turizmo plėtros veiklų kaime
40
175
4,3 k.
skaičius, vnt.
Projektų, remtų pagal priemonę „Kaimo
2000
1947
97,4
atnaujinimas ir plėtra“ skaičius, vnt.
Sutarčių vietos projektams įgyvendinti
600
869
144,8
skaičius, vnt.
Tradicinių
amatininkų,
kurių
gaminiai
sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo
420
440
104,8
produktais, skaičius, vnt.
Valstybės
paramą
gavusių
tradicinių
150
159
106
amatininkų skaičius, vnt.
4 tikslo uždavinys: Užtikrinti techninę pagalbą programos įgyvendinimui

Priemonės:
Įsisavintų lėšų, skirtų techninei pagalbai, dalis,
P-01.001-01-04-01
proc.
Informacijos sklaidos priemonių televizijos,
radijo laidose, internetinėse svetainėse,
P-01.001-01-04-02
respublikiniuose ir regioniniuose periodiniuose
leidiniuose skaičius, vnt.

12

12,9

107,5

130

140

107,7

*) negalutiniai duomenys.
Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys:
Tikslo vertinimo kriterijaus R-01.001-01-01 ,,Žemės ūkio veiklos subjektų, gavusių paramą
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą, dalis (proc.) iš visų deklaravusiųjų žemės
ūkio naudmenas“ reikšmė pasiekta 76 proc. todėl, kad buvo priimtas sprendimas 2012 m. nemokėti
paramos už 2012 m. paraiškas pagal priemonę ,,Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis,
išskyrus kalnuotas vietoves“.
Tikslo vertinimo kriterijaus R-01.001-01-03 ,,Kaimų, kuriuose įgyvendinti kaimų
atnaujinimo projektai, skaičius“ planas viršytas 84 proc., kadangi 2012 m. buvo įgyvendinta daug
VVG projektų, kurie yra mažesni ir greičiau įgyvendinami.
Tikslo vertinimo kriterijaus R-01.001-01-05 pateikta laukiama reikšmė. Per 2012 m.
sukurtas darbo vietas bus galima suskaičiuoti iki 2013 m. birželio mėn., nes ataskaitas už praėjusius
projektų įgyvendinimo metus paramos gavėjai teiks iki 2013 m. gegužės mėnesio. 2012 m.
baigtuose įgyvendinti projektuose sukurtos 303 darbo vietos, tačiau šios darbo vietos gali būti
sukurtos prasidėjus projektui, t. y. iki 2012 m. Planuojama koreguoti kriterijaus skaičiavimo
metodiką, nes pasikeitė pareiškėjų ataskaitų teikimo tvarka.
Tikslo vertinimo kriterijaus R-01.001-01-06 ,,Kontroliuojamų karvių produktyvumo
(primelžto pieno iš karvės) didėjimas per metus, kg“ planuota reikšmė viršyta 5 kartus, nes iš karvių
produktyvumo kontrolės pasitraukė per 600 smulkių, mažesnio produktyvumo karvių bandų.
Tikslo vertinimo kriterijaus R-01.001-01-07 ,,Biodegalų dalis bendrame šalyje suvartoto
benzino ir dyzelino, skirto transportui, kiekyje, proc.“ planuota reikšmė nepasiekta, nes ji buvo
planuota tikintis, kad bus padidinta biodegalų dalis mineraliniuose degaluose (tai sprendžia
Energetikos ministerija).
Tikslo vertinimo kriterijaus R-01.001-01-08 ,,Teigiamai vertinančių KPP 2007–2013 naudą
respondentų dalis, proc.“ pasiekta 12,7 proc. didesnė reikšmė už planuotąją. Teigiamai vertinančių
KPP 2007–2013 naudą respondentų dalį galėjo lemti ta aplinkybė, kad 2012 m. II pusmetį atliktos
šalies gyventojų apklausos/tyrimo metu buvo siekta išsiaiškinti, ar sklandžiai vyko/vyksta KPP
priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos srities „Asbestinių stogų dangos keitimas“
įgyvendinimas. 2012 m. pradžioje pradėtas paraiškų rinkimas ES paramai, kuri buvo teikiama
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kaimo vietovėse esančių asbestinių stogų keitimui gauti, sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo,
o gauta parama padėjo nemažai daliai gyvenančių kaimo vietovėse atnaujinti turimų pastatų stogus.
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-01.001-01-01-01 ,,Priemonės ,,Profesinis mokymas ir
informavimo veikla“ mokymo kursų dalyvių skaičius, vnt.“ pateikta laukiama reikšmė. Per 2012 m.
apmokytus dalyvius suskaičiuoti bus galima iki 2013 m. birželio mėn. Suskaičiavus 2012 m. baigtų
įgyvendinti projektų kursų dalyvius, jų skaičius siekė 24,4 tūkst. Kadangi projektai vykdomi ne
vienerius metus, į šį skaičių pateko ir mokymų, vykusių iki 2012 m., dalyviai.
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-01.001-01-01-03 ,,Ūkių, gavusių paramą pagal priemonę
„Žemės ūkio valdų modernizavimas“ skaičius, vnt.“ planas viršytas beveik 2,4 karto todėl, kad tai
viena populiariausių priemonių.
Uždavinio vertinimo kriterijų P-01.001-01-01-04 ,,Projektų, remtų pagal priemonę ,,Miškų
ekonominės vertės didinimas“ skaičius, vnt.“ ir P-01.001-01-01-05 ,,Įmonių, gavusių paramą pagal
priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ skaičius, vnt.“ planas
viršytas, kadangi paramą gavo daugiau projektų, nei planuota.
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-01.001-01-01-06 ,,Ūkių, gavusių paramą pagal priemonę
„Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ skaičius, vnt.“ rodiklis pasiektas 63,3 proc., nes nebuvo
suspėta įvertinti ir išmokėti paramos ūkio subjektams, kurie mokėjimo prašymus pateikė 2012 m.
gruodžio pabaigoje. Baigiantis ataskaitiniams metams liko neįvertinti 35 mokėjimo prašymai.
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-01.001-01-01-08 ,,Veislinių gyvulių, įrašytų į kilmės
knygas, skaičius tūkst. vnt.“ planinė reikšmė viršyta, nes didėja veislinių gyvulių skaičius
(ūkininkai pradeda laikyti daugiau veislinių gyvulių).
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-01.001-01-02-02 ,,Paramą gavusių žemės savininkų,
apželdinančių žemę mišku, skaičius, vnt.“ planuota reikšmė viršyta 3,6 karto. Parama pagal šias
priemones mokama 20 arba 7 metus, todėl paramos gavėjų skaičius nuolat auga. 2013 m. numatytas
naujas kriterijus – per ataskaitinį laikotarpį apželdintas mišku žemės plotas.
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-01.001-01-02-03 ,,Remtų miškininkystės potencialo
atkūrimo ir prevencinių priemonių įdiegimo ir pelno nesiekiančių investicijų miškuose projektų
skaičius, vnt.“ planuota reikšmė viršyta 3,6 karto, nes paramos gavėjai mokėjimo prašymus teikė
aktyviau nei planuota.
Uždavinio vertinimo kriterijų P-01.001-01-02-04 ir P-01.001-01-02-05 reikšmės nepilnai
pasiektos, nes 2012 m. dėl lėšų stygiaus nebuvo mokama parama už ,,NATURA 2000“ paraiškas ir
paramos avansas pagal priemonę ,,Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus
kalnuotas vietoves". Mokėjimai bus atliekami 2013 m.
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-01.001-01-03-01 ,,Paramą gavusių smulkiojo ne žemės
ūkio verslo subjektų kaime skaičius, vnt.“ planuota reikšmė viršyta 10 k., nes planuojant 2012 m.
reikšmes buvo atsižvelgta į 2010–2011 m. rezultatus, o 2012 m. priemonių įgyvendinimas ženkliai
paspartėjo, uždavinio vertinimo kriterijaus P-01.001-01-03-02 ,,Paramą gavusių turizmo plėtros
veiklų kaime skaičius, vnt.“ planuota reikšmė viršyta 4 kartus, nes paramos gavėjai mokėjimo
prašymus teikė aktyviau nei planuota.
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-01.001-01-03-04 ,,Sutarčių vietos projektams įgyvendinti
skaičius, vnt.“ planinė reikšmė viršyta 1,4 karto. Tai rodo, kad vietos projektų sutarčių pasirašymas,
taigi ir jų įgyvendinimas, įsibėgėja.
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PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Asignavimai

Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė
parama projektams įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimo
procentas

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
1 118 214,0

1 105 151,2

98,83

1 118 214,0

1 105 151,2

98,83

250 135,0
758 538,0

247 005,0
747 832,7

98,75
98,59

400,0

276,4

69,10

Pagrindinės susidariusių skirtumų priežastys:
Dėl bendrojo finansavimo lėšų trūkumo nebuvo galimybės panaudoti ES lėšų;
Išmokėjus avansus pagal priemonę ,,Techninė pagalba“, dalis grąžintų lėšų liko
nepanaudota;
Nesurinkta 123,6 tūkst. Lt pajamų įmokų.
Žemės ūkio rinkos reguliavimas ir pajamų palaikymas (programos kodas 01 002)
Programos tikslas: Užtikrinti ir palaikyti žemės ūkio veiklos subjektų pajamas.
Programa yra tęstinė.
Programos lėšomis mokamos tiesioginės išmokos žemės ūkio produktų gamintojams ir
įgyvendinamos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo priemonės.
Įgyvendinant programos priemones žemdirbiams suteikiama galimybė lengviau konkuruoti
su kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių narių gamintojais bendrojoje rinkoje, palaikomos
žemdirbių pajamos ar švelninamas jų lygio kritimas, mažinami skirtumai tarp kaimyninių šalių,
stambėja ūkiai ir didėja jų specializacija, auga žemės ūkio gamybos efektyvumas. Didesnės
žemdirbių pajamos daro teigiamą įtaką bendram šalies ekonomikos augimui. Tiesioginės išmokos
užtikrina ne tik pagrindinių pajamų rėmimą, bet ir žemės ūkio veiklos suderinamumą su
aplinkosaugos reikalavimais, prisideda prie kaimo vietovių gyvybingumo.
Bendrą 2012 metų tiesioginių išmokų sumą sudaro lėšos iš Europos žemės ūkio garantijų
fondo, atitinkančios 90 proc. skirtų Lietuvai tiesioginių išmokų, skiriamos vienkartinei tiesioginei
išmokai už žemės ūkio naudmenų plotą (pagrindinė išmoka), ir lėšos iš valstybės biudžeto
papildomoms nacionalinėms tiesioginėms išmokoms.
2012 m. spalio 16 d. – lapkričio 30 d. pareiškėjams už 2012 metais deklaruotus žemės ūkio
naudmenų plotus, atitinkančius paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus, avansu
buvo mokama vienkartinės išmokos už plotus dalis (200 Lt/ha), pirmumą teikiant pieno
gamintojams. Lietuvos žemdirbiams buvo išmokėta beveik 430 mln. Lt, kuriuos gavo apie 123
tūkst. pareiškėjų (78 proc. visų pareiškėjų).
Nuo 2012 m. parama už pasėlius visiškai atsiejama nuo einamaisiais metais deklaruotų
pasėlių plotų, t. y. papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka (PNTI) iš Lietuvos biudžeto lėšų gali
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būti tik atsietoji PNTI, kaip nustatyta 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 73/2009
63 straipsnyje.
2012 m. liepos 2 d. priimtas Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama
Lietuvoje išmokėti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už 2012 m., kuriuo remiantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 55 „Dėl 2012 metų
papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų“ nustatyta, kad maksimali mokėtina suma, įgyvendinus
Komisijos sprendimo nuostatas dėl PNTI mažinimo, turi neviršyti 106 mln. litų. Suderinus su
socialiniais partneriais bus patvirtinti PNTI dydžiai už 2012 m. ir pradėti mokėjimai ūkininkams.
Programos lėšomis įgyvendinamos žalio pieno kokybės gerinimo priemonės. Tęsiamas žalio
pieno saugos ir kokybės tyrimų stebėsenos finansavimas, siekiant vykdyti pieno ir pieno produktų
saugos politiką, užtikrinti vartotojų teises bei eksporto galimybes. Vykdant superkamo pieno ir šio
pieno mėginių tapatumo kontrolę, 2012 m. buvo atlikti 97,3 tūkst. pieno mėginių riebalų, baltymų,
laktozės ir somatinių ląstelių tyrimai. 2012 metų pabaigoje, lyginant su 2011 m., bendra superkamo
žaliavinio pieno sauga ir kokybė pagerėjo daugiau nei 20 proc.
Siekiant reglamentuoti žemės ūkio produktus superkančių laboratorijų veiklą, susijusią su
siūlomų parduoti produktų kokybės vertinimu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m.
gegužės 9 d. įsakymu Nr. 3D-336 patvirtintas Grūdus superkančių ūkio subjektų grūdų kokybės
tyrimo atestavimo tvarkos aprašas. Įsigaliojus šiam aprašui gerokai sumažėjo grūdų augintojų
nusiskundimai dėl parduodamų grūdų kokybės nustatymo, o tai sudarė prielaidą teisingesniam
atlygiui už parduodamus grūdus gauti.
Programos lėšomis įgyvendinamos rinkos reguliavimo priemonės (produktų gamybos kvotos,
intervenciniai pirkimai, privatus saugojimas, vartojimo skatinimo priemonės), kurios pastaruoju
metu naudojamos daugiau kaip rinkos apsaugos priemonės, esant sutrikimams rinkose ir yra žemės
ūkio sektoriaus stabilumo garantas.
Dėl grūdų rinkoje susiklosčiusių palankių supirkimo kainų tiesioginė rinkos reguliavimo
priemonė – grūdų intervencinis pirkimas 2012 metais nebuvo vykdomas, tačiau netiesioginis
intervencinių priemonių taikymas buvo vykdomas – įgyvendinama Maisto iš intervencinių atsargų
tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Europos Sąjungoje programa – 444 743 asmenims
buvo išdalyta 6 541,1 t maisto produktų. Valstybės biudžeto lėšomis maisto produktus dalijančioms
labdaros organizacijoms finansuojamos administravimo išlaidos.
Buvo įgyvendinamos maisto produktų vidaus vartojimo programos:
Paramos už pieną vaikams mastas 2012 metais ypač išaugo: vaikų skaičius per metus
padidėjo 11,8 proc. (nuo 176 285 iki 196 858 vaikų), o švietimo įstaigų skaičius, dalyvaujančių
priemonėje – 14,6 proc. (nuo 1216 iki 1394). Paramos pareiškėjų skaičius išliko panašus – 337.
Paramai už pieną vaikams išmokėta suma 2012 m. siekė 16,75 mln. Lt, iš kurių ES lėšos sudarė
2,42 mln. Lt, o nacionalinės – 14,33 mln. Lt.
Labai išpopuliarėjo paramos už vaisių ir daržovių suvartojimą mokyklose programa. Paramos
gavėjų skaičius padidėjo nuo 70 tūkst. iki 170,5 tūkst. (2,4 karto), o administruotų paraiškų skaičius
1,5 karto.
Taikytos kitos rinkos organizavimo priemonės. Eksporto grąžinamosios išmokos, kaip viena
iš ES taikomų reguliavimo priemonių, mokamos siekiant kompensuoti skirtumą tarp pasaulinės ir
ES rinkos kainos, norint, kad ES pagaminti produktai būtų konkurencingi trečiųjų šalių rinkose.
Mūsų šalyje pagamintos galvijienos perteklius buvo išvežtas tiek į ES šalis nares, tiek į
trečiąsias šalis. Už eksportuotą į trečiąsias šalis galvijieną keturioms mėsos sektoriaus įmonėms
išmokėti 9,1 mln. Lt eksporto gražinamųjų išmokų (eksportuota 9,1 tūkst. t).
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2012 m. viena šalies pieno perdirbimo įmonė naudojosi privataus sviesto saugojimo
priemone. Privačiai buvo saugoma 751 t sviesto ir buvo išmokėta 71 tūkst. Lt ES paramos lėšų.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Vertinimo
kriterijaus kodas

R-01.002-01-01
R-01.002-01-02

P-01.002-01-01-01
P-01.002-01-01-02
P-01.002-01-01-03

P-01.002-01-02-01
P-01.002-01-02-02
P-01.002-01-02-03

P-01.002-01-02-04
P-01.002-01-02-05

P-01.002-01-02-06

P-01.002-01-02-07

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
metinis
įvykdymo
įvykdyta
planas
procentas

Tikslas: Užtikrinti ir palaikyti žemės ūkio veiklos subjektų pajamas
Žemdirbių pajamų (kartu su tiesioginėmis ir
kompensacinėmis išmokomis), skaičiuojant
+13 proc.
7
20
vienam dirbančiajam, pokytis palyginti su
punktų
praėjusiais metais, proc.
Vidutinis valdos dydis, ha
15,6
17,4
111,5
1 tikslo uždavinys: Užtikrinti tiesioginių išmokų mokėjimą
Priemonės:
Paramos tiesioginėmis išmokomis gavėjų
170000
157895
92,9
skaičius, vnt.
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotas, už kurį
2,7
2,75
101,9
mokėtos tiesioginės išmokos, mln. ha
Mokėta tiesioginių išmokų už žemės ūkio
1280
798,5*
62,3
naudmenas, pasėlius, gyvulius ir pieną, mln. Lt
2 tikslo uždavinys: Įgyvendinti žemės ūkio rinkos reguliavimo priemones
Priemonės:
Administruotas intervencinių grūdų kiekis,
0
0
–
tūkst. t
Administruotas intervencinio sviesto ir
3,36
4,21
125,3
nugriebto pieno miltelių kiekis, tūkst. t
Suvartoto pieno ikimokyklinio ir mokyklinio
lavinimo įstaigose (parama ,,Pienas vaikams“)
2500
1431*
53,2
kiekis, t
Mokyklose suvartotų vaisių ir daržovių
(parama
,,Vaisių
vartojimo
skatinimas
1300
2477
1,9 k.
mokyklose“) kiekis, t
Bičių šeimų, už kurias mokėta parama,
125
130
104
skaičius, tūkst. vnt.
Eksporto grąžinamųjų išmokų, mokėtų už
žemės
ūkio
ir
maisto
produktus,
117
89,3*
76,3
eksportuojamus į trečiąsias šalis, pokytis
lyginant su praėjusiais metais, proc.
Paramos gavėjų pagal Maisto iš intervencinių
atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems
480
445
92,7
asmenims Bendrijoje programą skaičius, tūkst.
vnt.

*) negalutiniai duomenys
Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys:
Tikslo vertinimo kriterijaus R-01.002-01-01,,Žemdirbių pajamų (kartu su tiesioginėmis ir
kompensacinėmis išmokomis), skaičiuojant vienam dirbančiajam, pokytis palyginti su praėjusiais
metais, proc.“ planuotos reikšmės viršijimą lėmė palankūs metai augalininkystei ir rekordinis grūdų
derlius.
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Uždavinio vertinimo kriterijaus P-01.002-01-01-01,,Paramos tiesioginėmis išmokomis
gavėjų skaičius, vnt.“ pasiekta mažesnė reikšmė nei planuota, Nors, palyginus su ankstesniais
paraiškų pateikimo metais, 2012 m. surinktų paraiškų skaičius sumažėjo, tačiau bendras deklaruotas
plotas padidėjo. 2012 m. 157,8 tūkst. pareiškėjų deklaravo 2,75 mln. ha. Ši tendencija rodo, kad
žemės ūkyje vyksta struktūriniai pokyčiai – ūkiai didėja.
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-01.002-01-01-03 ,,Mokėta tiesioginių išmokų už žemės
ūkio naudmenas, pasėlius, gyvulius ir pieną, mln. Lt“ duomenys negalutiniai, kadangi dar
vertinamos paraiškos, nenustatyti PNTI dydžiai.
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-01.002-01-02-03 ,,Suvartoto pieno ikimokyklinio ir
mokyklinio lavinimo įstaigose (parama ,,Pienas vaikams“) kiekis, t“ nurodyti negalutiniai
duomenys, galutiniai duomenys už 2012 m. IV ketvirtį bus 2013 m. balandžio 30 d.
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-01.002-01-02-04 ,,Mokyklose suvartotų vaisių ir daržovių
(parama ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“) kiekis, t“ reikšmė viršyta 1,9 karto, nes
paramos gavėjai programoje dalyvavo aktyviau nei planuota. Taikant programos paramą suvartota
2477 tonos vaisių ir daržovių, arba beveik du kartus daugiau negu praėjusiais metais. Programoje
dalyvavo 1618 pareiškėjų ir parama pasinaudojo 170,5 tūkst. mokyklinio, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų.
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-01.002-01-02-06 ,,Eksporto grąžinamųjų išmokų, mokėtų
už žemės ūkio ir maisto produktus, eksportuojamus į trečiąsias šalis, pokytis lyginant su praėjusiais
metais, proc.“ įvykdymo duomenys negalutiniai. Lėšų per 2012 m. išmokėta mažiau, nei planuota,
nes 2012-04-19 eksporto gražinamųjų išmokų (toliau – EGI) dydžiai buvo sumažinti 33 proc., o
2012-09-20 EGI nuimtos iš viso. Taip pat EGI išmokėjimas labai priklauso nuo pačių mėsos
perdirbimo įmonių, kada eksportuoja produkciją ir per kiek laiko pristato į NMA mokėjimu
prašymus už eksportuotą produkciją EGI gauti. Už dalį 2012 m. eksportuotos produkcijos EGI bus
išmokėtos 2013 m.
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-01.002-01-02-07 ,,Paramos gavėjų pagal Maisto iš
intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programą skaičius,
tūkst. vnt.“ reikšmė pasiekta nepilnai, nes užsiregistravo mažiau paramos gavėjų nei planuota.
Paramos gavėjų skaičius sumažėjo dėl įvairių priežasčių: griežtesnės socialinės paramos gavėjų
atrankos, darbo rinkoje besiklostančios palankesnės situacijos ir kt.
PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė
parama projektams įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimo
procentas

1 370 188,0

1 363 960,2

99,55

1 370 188,0

1 363 960,2

99,55

28 774,0
1 151 667,0

27 444,1
1 147 677,2

95,38
99,65
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Pagrindinės susidariusių skirtumų priežastys:
Dalis pareiškėjų nurodė neteisingas atsiskaitomąsias sąskaitas arba yra mirę. Bankai į tokias
sąskaitas lėšų neužskaitė ir sugrąžino į Agentūros sąskaitą.
Kai kurie pareiškėjai nepateikė visų dokumentų, reikalingų paramai skirti.
Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimas ir administravimas
(programos kodas 01 003)
Programos tikslas: Formuoti ir įgyvendinti racionalią žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros
politiką.
Programa yra tęstinė.
Ministerija formuoja racionalią žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės
politiką, skatinančią konkurencingos produkcijos gamybą, šalies žemės ir maisto ūkio
modernizavimą, užimtumą kaimo vietovėse, palaikančią dirbančiųjų kaime pajamas, užtikrina
sektoriaus pozicijų atstovavimą Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose ir informacijos sklaidą.
ES bendrosios žemės ūkio politikos nuostatos įgyvendinamos atsižvelgiant į vietines sąlygas
ir ypatybes – tai leidžia efektyviau panaudoti ES ir nacionalinę paramą bei racionaliau išnaudoti ES
bendrosios rinkos galimybes.
Atsižvelgiant į pareiškėjų ir paramos gavėjų lūkesčius, užtikrinamas kokybiškas ES ir
valstybės biudžeto lėšų, skirtų žemės ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai, administravimas, jų
mokėjimas ir tikslinio šių lėšų panaudojimo kontrolė, užkertant kelią galimiems pažeidimams ir
apsaugant Lietuvos bei ES finansinius interesus.
Įgyvendinamomis priemonėmis užtikrinamas nuolatinis operatyvios ir patikimos
informacijos apie žemės ir maisto ūkį prieinamumas vartotojams, tobulinama paramos žemės ūkiui
ir kaimo plėtrai administravimo sistema, gerinama teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų
prieiga, kokybė ir skaidrumas, plėtojama dirbančiųjų žemės ūkio sektoriuje ir kitų kaimo plėtros
dalyvių tęstinio profesinio mokymo ir informavimo sistema, modernizuojamas informacijos
vartotojų aptarnavimas, užtikrinama ūkininkų ir kitų vartotojų apsauga nuo nekokybiškos, žalingos
aplinkai Lietuvoje gaminamos ir importuojamos naujos žemės ir miškų ūkio technikos, žemės ūkio
produkcijos perdirbimo bei medienos apdorojimo įrangos.
Atliekama gyvulių veislininkystės priežiūra, kontroliuojamas veislininkystės programų
vykdymas – gyvulių laikytojai skatinami auginti veislinius gyvulius, kurių produktyvumas ir
produkcijos kokybė būtų konkurencinga Europos šalyse.
Didinama ir stiprinama žemdirbių savivalda – remiantis žemdirbių ir kaimo žmonių
nuomone priimami visapusiškai pagrįsti šalies ekonominį ir socialinį gyvenimą reguliuojantys
sprendimai.
Programos priemonėmis užtikrinamas valstybės rezervo sudarymas, saugojimas,
atnaujinamas ir apskaita.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Vertinimo
kriterijaus kodas

R-01.003-01-01

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
metinis
įvykdymo
įvykdyta
planas
procentas

Tikslas: Formuoti ir įgyvendinti racionalią žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros
politiką
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų
67
64,3
96
programai skirtų lėšų panaudojimas, proc.
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R-01.003-01-02
R-01.003-01-03

P-01.003-01-01-01
P-01.003-01-01-02

P-01.003-01-01-03

P-01.003-01-02-01

P-01.003-01-02-02

P-01.003-01-02-03
P-01.003-01-02-04
P-01.003-01-02-05
P-01.003-01-02-06
P-01.003-01-02-07

P-01.003-01-02-08
P-01.003-01-02-09

P-01.003-01-03-01

Pareiškėjų bei paramos gavėjų pasitenkinimas
65
76
116,9
pateikiamos informacijos kokybe, proc.
Žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių,
teigiamai įvertinusių mokymo naudą, dalis,
65
92
141,5
proc.
1 tikslo uždavinys: Formuoti nacionalinės ir ES bendrosios žemės ūkio ir
žuvininkystės politikos teisinę bazę, atstovauti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo
interesams ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose
Priemonės:
Priimtų teisės aktų skaičius, vnt.
1200
1169
97,4
Lietuvos
pozicijos
pristatymas
ES
institucijose vykstančiuose susitikimuose,
350
339
96,9
Lietuvoje reziduojančių ES šalių narių
ambasadų atstovams, vnt.
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 m.
tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinamų
2
1
50
priemonių skaičius, vnt.
2 tikslo uždavinys: Įgyvendinti pagal kompetenciją nacionalinės ir ES bendrosios
žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos nuostatas
Priemonės:
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės
ūkio ministerijos Lietuvos kaimo plėtros
695000
655396*
94,3
2007–2013 metų programos administruojamų
paraiškų skaičius, vnt.
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės
ūkio ministerijos Lietuvos kaimo plėtros
111569
131295
117,7
2007–2013 metų programos patikrų vietoje
skaičius, vnt.
Pareiškėjų, savarankiškai pateikusių paraiškas
1,5
1,3
86,7
elektroniniu būdu, lyginamasis svoris proc.
Kontroliuotų veislinių gyvulių skaičius per
153
149
97,4
metus, tūkst. vnt.
Atliktų veislininkystės paslaugų teikėjų,
ūkininkų patikrinimų ir suteiktų konsultacijų
1400
2034
145,3
skaičius, tūkst. vnt.
Pieno tyrimų, atliekamų valstybės reikmėms,
2100
2251,4
107,2
skaičius, tūkst. vnt.
Atliktų žemės ir miškų ūkio technikos, žemės
ūkio produkcijos perdirbimo ir medienos
650
1030
158,5
apdorojimo įrangos bandymų skaičius, vnt.
Į mokymo procesą įdiegta naujų ir patikslintų
formaliojo ir neformaliojo tęstinio profesinio
25
32
128
mokymo programų, vnt.
Dalyvių skaičius Žemės ūkio rūmų
8800
9341
106,1
organizuotose renginiuose, vnt.
3 tikslo uždavinys: Užtikrinti tinkamą valstybės rezervo saugojimą
Priemonės:
Sudarytas nustatyto dydžio valstybės rezervas
100
99,94
99,9
ir užtikrintas jo saugojimas, proc.

*) negalutiniai duomenys.
Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys:
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Tikslo vertinimo kriterijaus R-01.003-01-02 ,,Pareiškėjų bei paramos gavėjų pasitenkinimas
pateikiamos informacijos kokybe, proc.“ reikšmės viršijimą lėmė intensyvus klientų informavimas
per interneto svetaines (interneto naudotojų ratas vis labiau auga, žiniasklaidos priemonės dažnai
platino svetainėse publikuojamą informaciją), paraiškų formų supaprastinimas, pildymo instrukcijų
patobulinimas, informaciniame portale pateikiamos informacijos išplėtimas, individualus klientų
informavimas el. paštu, trumposiomis žinutėmis bei telefonu, intensyvi informacijos sklaida per
savivaldybių žemės ūkio skyrius, labai aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais,
skleidžiant informaciją įvairių susitikimų metu.
Tikslo vertinimo kriterijaus R-01.003-01-03 ,,Žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių, teigiamai
įvertinusių mokymo naudą, dalis, proc.“ reikšmė viršyta, nes mokymo dalyviai mokymo kursų
grįžtamojo ryšio anketose kursus vertino palankiau, nei suplanuotas rodiklis.
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-01.003-01-01-03 ,,Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
2013 m. tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinamų priemonių skaičius, vnt.“ reikšmė pasiekta 50
proc., kadangi 2012 m. nebuvo paskirtas atašė Romoje pavaduotojas, todėl priemonės
,,Atstovavimas pirmininkaujančiai šaliai tarptautinėse organizacijose ir santykiuose su trečiosiomis
šalimis“ vykdymas nepradėtas.
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-01.003-01-02-03 ,,Pareiškėjų, savarankiškai pateikusių
paraiškas elektroniniu būdu, lyginamasis svoris proc.“ reikšmė pasiekta 86,7 proc. 2012 m. paramos
paraiškas pateikė 159 474 žemės ūkio veiklos subjektai, iš jų 2031 žemės ūkio veiklos subjektas
paraiškas pateikė savarankiškai. 2012 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui buvo
naudojama Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazė KŽS_DB10LT, atnaujinta pagal žemės ūkio
ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3D-753 patvirtintus techninius reikalavimus.
Kontroliniai žemės sklypai buvo sudalinti pagal istorines, natūralias ribas, pasikeitė deklaruojamų
žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų įbraižymo reikalavimai. Dėl šių naujovių daugelis žemės ūkio
veiklos subjektų braižė deklaruojamus plotus, pildė paraiškų duomenis savarankiškai, tačiau
norėdami įsitikinti, kad duomenys įvesti teisingai, patvirtinti paraišką prašydavo seniūnijos/
savivaldybės specialistų. Siekiant plėsti Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) teikiamas
elektronines paslaugas ŽŪIKVC vykdė darbo su PPIS mokymus žemės ūkio veiklos subjektams.
Žemės ūkio veiklos subjektams, savarankiškai pateikusiems paraiškas, sudaryta galimybė iš PPIS
atsisiųsti deklaruojamų plotų ribas.
Uždavinio vertinimo kriterijų P-01.003-01-02-05 – P-01.003-01-02-09 planuotos reikšmės
viršytos dėl Žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities įmonių padidėjusių paslaugų apimčių ir
Žemės ūkio rūmų organizuotuose renginiuose gausesnio dalyvių skaičiaus.
PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų

Iš viso asignavimų programai
149 918,2
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 149 918,2
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 10 058,2
įmokos

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimo
procentas

140 958,6

94,02

140 958,6

94,02

3 501,8

34,82
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2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė
parama projektams įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)

Pagrindinės susidariusių skirtumų priežastys:
Nepanaudotos programos lėšos valstybės rezervui atnaujinti (4 161 tūkst. Lt) dėl to, kad
rinkoje susiklostė nepalankios kainos ir neįvyko skelbti atsargų pardavimo konkursai. Atsargų
atnaujinimas vyks 2013 m.
Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. ir atstovavimo
pirmininkaujančiai šaliai numatytų lėšų liko nepanaudota 412,8 tūkst. Lt dėl šių priežasčių: lėšos
buvo planuotos, nežinant konkrečių vyksiančių asmenų, jų kategorijų, darbo stažo, šeimyninės
padėties ir kt. Kadangi paskirti asmenys buvo nesusituokę ir neturėjo vaikų, buvo sutaupytos lėšos
darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, socialinėms išlaidoms. Užtrukus darbuotojo paieškai į
atašė Romoje pavaduotojo pareigas, priemonės vykdymas 2012 m. nepradėtas.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės piniginių išteklių naudojimo rekomendacijas,
sutaupyta 422,5 tūkst. Lt: darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšos dėl darbuotojų nedarbingumo
susirgus, ryšių paslaugoms, transporto priemonėms išlaikyti, spaudiniams įsigyti, komandiruotėms,
komunalinių paslaugų mokesčiams ir kt.
VIP iš viso nepanaudota 142 tūkst. Lt, nes numatyti darbai užsitęsus viešųjų pirkimų
procedūroms dėl teisinių ginčų su tiekėjais neatlikti ir lėšos nepanaudotos, taip pat vykdant
viešuosius pirkimus tiekėjai pasiūlė už prekes mažesnes kainas, negu buvo planuota.
Nepanaudota 221,7 tūkst. Lt dotacijų žemės ūkio funkcijoms vykdyti – dėl darbuotojų
nedarbingumo susirgus, sumažėjusių išlaidų už komunalines paslaugas, sumažėjo komandiruočių ir
kvalifikacijos kėlimo kursų skaičius. Dalis lėšų nepanaudotos dėl to, kad pagal galiojančius teisės
aktus valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos negali būti naudojamos ilgalaikiam turtui
įsigyti. Nepanaudota 145,4 tūkst. Lt dotacijų savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam
valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Savivaldybės lėšas grąžino, nes
nebuvo poreikio įsteigti etatų.
Žemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų veiklai užtikrinti nepanaudota 129,2 tūkst. Lt,
kadangi buvo skelbiama naujų darbuotojų, kurie atitiktų iškeltus kvalifikacinius reikalavimus,
paieška. Šie darbuotojai įdarbinti tik 2012 m. rugsėjo mėnesį, todėl panaudotos ne visos lėšos,
skirtos darbo užmokesčiui.
Susidarė 155,6 tūkst. Lt lėšų ekonomija už valstybės reikmėms atliekamus pieno tyrimus,
nes gamintojų skaičius buvo mažesnis nei planuota.
Likvidavus Valstybinę kiaulių veislininkystės stotį nesurinkta 3 110,7 tūkst. Lt pajamų
įmokų.
2-asis strateginis tikslas (kodas 02). Sudaryti palankias sąlygas žuvininkystės sektoriaus
konkurencingumui ir plėtrai, žuvų išteklių išsaugojimui ir racionaliam jų panaudojimui.
2-ojo strateginio tikslo įgyvendinimas vertinamas efekto kriterijumi:
Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-02-01

2010 m.

2011 m.

Efekto vertinimo
kriterijaus pavadinimas
Pagamintų žuvininkystės
produktų kiekis vienam
šalies gyventojui, kg

67

68

2012 m. 2012 m. 2012 m. 2014 m.
planas
plano
faktinė
planas
įgyvendireikšmė
nimas,
proc.
69
53
77
70
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Prognozuota efekto kriterijaus reikšmė pasiekta 77 proc. 2012 m. jūrų vandenyse sužvejotų
žuvininkystės produktų kiekis buvo mažesnis nei praėjusiais metais dėl to, kad 2012 m. vasario
mėn. baigėsi ES–Maroko Karalystės žuvininkystės partnerystės susitarimo protokolo galiojimas ir
žvejyba Maroko Karalystės išskirtinės ekonominės zonos vandenyse nebuvo vykdoma. Taip pat
2012 m. žvejyba nebuvo vykdoma ir Pietų Ramiajame vandenyne.
Antrajam strateginiam tikslui siekti buvo vykdomos 2 programos:
1. Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas;
2. Žvejybos kontrolė ir žuvų išteklių išsaugojimas.
Antrajam strateginiam tikslui skirtų programų įgyvendinimo rezultatai:
Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas (programos kodas 02 001)
Programos tikslas: Plėtoti žuvininkystės sektorių ir didinti jo konkurencingumą.
Programa yra tęstinė.
Įsisavinama Europos žuvininkystės fondo parama skirta išlaikyti žvejybos, kaip verslo šakos,
pelningumą ir tuo tikslu įgyvendinamos ilgalaikės priemonės: žvejybos pajėgumų tolimuosiuose
vandenyse, Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių mariose mažinimas, laivų, žuvininkystės įmonių
modernizavimas, kokybiškos ir didesnės pridėtinės vertės žuvų produkcijos gamyba, naujų rinkų
paieška, ekologinės žuvininkystės produkcijos gamyba, žuvininkystės regionų plėtra.
Derinant žvejybos pajėgumus su esamais žuvų ištekliais, dalies žvejybos laivų veikla
nutraukiama visam laikui, laivai atiduodami į metalo laužą arba jų veikla perorientuojama į kitą veiklą.
Tikimasi, kad žvejybos versle likusioms žvejybos įmonėms pagerės ekonominės veiklos sąlygos, verslas
taps rentabilus, sumažės socialinė įtampa žuvininkystės sektoriuje. Akvakultūros ūkiuose didelis
dėmesys skiriamas investavimui į modernią įrangą, tvenkinių hidrotechninių įrenginių modernizavimą,
žuvų ligų kontrolės ir likvidavimo priemones, naujų žuvų rūšių auginimą, ekologiškos, dietinės
produkcijos išauginimą. Tai labiau tenkina rinkos poreikius ir atitinka aplinkosaugos reikalavimus,
mažinamas neigiamas poveikis aplinkai. Žuvų perdirbimo pramonė yra labai svarbi maisto pramonės
šaka, kuri pastaraisiais metais sparčiai modernizuojama, įrengiamos naujos žuvų perdirbimo įmonės. Be
to, žuvų perdirbimo įmonių susikoncentravimas kaimo vietovėse sudaro prielaidas kurti ir užtikrinti
alternatyvias žemės ūkiui darbo vietas. Sudarytos palankios sąlygos plėtoti žuvininkystės produktų
rinkodarą bei stiprinti prekybos žuvininkystės produktais sistemą.
Sudarant palankias sąlygas žvejybos laivų aptarnavimui, gerinama prieplaukų infrastruktūra,
statomi ir įrengiami žuvų iškrovimo, atšaldymo, laikymo įrenginiai, gerinamos žuvų iškrovimo vietų
higienos ir sanitarijos sąlygos. Šios priemonės padės pagerinti žvejų darbo sąlygas, sukurs tinkamą
infrastruktūrą žuvims iškrauti, laikyti ir rūšiuoti bei žvejybos laivams remontuoti ir aptarnauti. Didelis
dėmesys skiriamas darbo sąlygų žuvininkystės sektoriuje gerinimui, investicijoms į žmogiškuosius
išteklius, užimtos žvejyboje darbo jėgos perėjimui į kitą, ne žuvininkystės, ekonominę veiklą. Mažinant
neigiamas socialines ir ekonomines pasekmes žuvininkystėje, skiriamos kompensacijos žvejams,
netekusiems darbo dėl laivo žvejybinės veiklos nutraukimo visam laikui.
Iš viso nuo 2007 metų iki 2012 metų pabaigos buvo gautos 327 paraiškos 333,7 mln. Lt paramai
gauti, pasirašyta 216 sutarčių, pagal kurias įsipareigota išmokėti 199,6 mln. Lt, įsisavinta 109,1 mln. Lt
paramos lėšų (46,2 proc. visų 2007–2013 metų programos lėšų, neskaičiuojant techninės paramos).
Per 2012 metus buvo gautos 39 paraiškos 64,4 mln. Lt paramai gauti, pasirašyta 30 paramos
sutarčių, pagal kurias įsipareigota išmokėti 51,6 mln. Lt, įsisavinta 36,2 mln. Lt paramos lėšų (15,34
proc. visų 2007–2013 metų programos lėšų, neskaitant techninės paramos).
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PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Vertinimo
kriterijaus kodas
R-02.001-01-01
R-02.001-01-02

R-02.001-01-03

R-02.001-01-04

P-02.001-01-01-01
P-02.001-01-01-02

P-02.001-01-02-01
P-02.001-01-02-02
P-02.001-01-02-03
P-02.001-01-02-04

P-02.001-01-02-05

P-02.001-01-03-01

P-02.001-01-04-01

P-02.001-01-05-01

Programos, tikslų, uždavinių,
vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato
vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
metinis
įvykdymo
įvykdyta
planas
procentas

Tikslas: Plėtoti žuvininkystės sektorių ir didinti jo konkurencingumą
Žvejybos kvotų panaudojimas, proc.
80
80
100
Pagamintų akvakultūros produktų kiekio
1
9
+ 8 proc.
pokytis palyginti su praėjusiais metais,
punktai
proc.
Perdirbimo
įmonėse
pagamintų
5
5
100
žuvininkystės produktų kiekio pokytis
palyginti su praėjusiais metais, proc.
Žuvininkystės produktų eksporto pokytis
8
13
162,5
palyginti su praėjusiais metais, proc.
1 tikslo uždavinys: Optimizuoti jūros žvejybos laivyno pritaikymo priemones
Priemonės:
Žvejybos veiklą nutraukusių žvejybos
2
0
0
įmonių skaičius, vnt.
Modernizuotų žvejybos laivų dalis, proc.
0,9
0
0
bendrų Lietuvos žvejybos pajėgumų (GT)
2 tikslo uždavinys: Skatinti akvakultūrą, įmonių, žvejojančių vidaus
vandenyse, ekonominį gyvybingumą, žuvininkystės ir akvakultūros produktų
perdirbimą ir rinkodarą
Priemonės:
Išplėstų, įrengtų
ar
modernizuotų
5
2
40
akvakultūros įmonių skaičius, vnt.
Akvakultūros įmonėse sukurtos naujos
3
n. d.
0
darbo vietos, vnt.
Įmonių perorientavusių žvejybos laivus į
9
6
66,7
kitą veiklą skaičius, vnt.
Išplėstų, įrengtų
ar
modernizuotų
2
8
4 k.
žuvininkystės
produktų
perdirbimo
įmonių skaičius, vnt.
Žuvininkystės
produktų
perdirbimo
67
n. d.
0
įmonėse sukurtos naujos darbo vietos, vnt.
3 tikslo uždavinys: Įgyvendinti bendrojo intereso produktus
Priemonės:
Įgyvendintų Bendrojo intereso projektų
4
3
75
skaičius, vnt.
4 tikslo uždavinys: Skatinti vietos veiklos iniciatyvą žuvininkystės sektoriaus
bendruomenėse
Priemonės:
Projektų, įgyvendintų pagal žuvininkystės
10
0
0
regiono plėtros strategijas, skaičius, vnt.
5 tikslo uždavinys: Užtikrinti techninę paramą programos įgyvendinimui
Priemonės:
Informacijos
sklaidos
priemonių
25
21
84
televizijos, radijo laidose, internetinėse
svetainėse skaičius, vnt.
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Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys:
Tikslo vertinimo kriterijaus R-02.001-01-02 ,,Pagamintų akvakultūros produktų kiekio
pokytis palyginti su praėjusiais metais, proc.“ reikšmė viršyta 8 proc. punktais, nes dėl palankesnių
gamtinių sąlygų buvo išauginta daugiau akvakultūros produkcijos.
Tikslo vertinimo kriterijaus R-02.001-01-04 ,,Žuvininkystės produktų eksporto pokytis
palyginti su praėjusiais metais, proc.“ reikšmė viršyta 1,6 karto, kadangi buvo eksportuota apie 10
tūkst. t daugiau žuvininkystės produktų nei 2011 m.
Planuoti uždavinio vertinimo kriterijai P-02.001-01-01-01 ir P-02.001-01-01-02
neįgyvendinti, nes negauta paraiškų paramai.
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-02.001-01-02-01 ,,Išplėstų, įrengtų ar modernizuotų
akvakultūros įmonių skaičius, vnt.“ planuota reikšmė nepasiekta dėl to, kad 2 paramos gavėjai
nebaigė įgyvendinti projektų, kurių įgyvendinimo pabaiga buvo numatyta 2012 m., ir nutraukė
paramos sutartis.
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-02.001-01-02-01 reikšmė nepasiekta, nes buvo gauta
mažiau paramos paraiškų nei tikėtasi. Ne visos įmonės, kurios planavo pasitraukti iš žvejybos
Kauno mariose, pateikė paraiškas paramai.
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-02.001-01-02-01 ,,Išplėstų, įrengtų ar modernizuotų
žuvininkystės produktų perdirbimo įmonių skaičius, vnt.“ planuota reikšmė viršyta 4 kartus,
kadangi iš 8 įgyvendintų projektų 5 įgyvendinti pagal supaprastintą tvarką per 1 metus, o ne per 2
metus, kaip buvo prognozuojama.
Uždavinio vertinimo kriterijai P-02.001-01-03-01 ir P-02.001-01-04-01 nepasiekti, nes
projektų įgyvendinimo pradžia nusikėlė vėliau, nei planuota.
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-02.001-01-05-01 planuota reikšmė nepasiekta, kadangi
sutartis dėl informacijos sklaidos paslaugų TV, radijuje, spaudoje ir internete pasirašyta tik 201205-04.
PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
40 396,0

Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 40 396,0
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
10 634,0
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 29 762,0
finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė
parama projektams įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimo
procentas

38 392,8

95,04

38 392,8

95,04

9 981,4
28 411,4

93,86
95,46

Pagrindinės susidariusių skirtumų priežastys:
Programos asignavimai nepanaudoti dėl mokėjimo prašymų teikimo terminų keitimo
(vėlinimo) paramos gavėjų iniciatyva ir/arba mokėjimo prašymuose deklaruotų mažesnių išlaidų,
negu buvo planuota.
Žvejybos kontrolė ir žuvų išteklių išsaugojimas (programos kodas 02 002)
Programą įgyvendina Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Programa yra tęstinė.
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Programos tikslas: Išsaugoti ir racionaliai naudoti žuvų ir vėžių išteklius.
Programos lėšomis diegiamos žuvininkystės stebėsenos ir kontrolės technologijos,
stiprinami Lietuvos žuvininkystės kontrolės pareigūnų administraciniai gebėjimai, kad užtikrinti ES
bendrosios žuvininkystės politikos srities veiklos kontrolę, inspektavimą ir vykdymą. Šie veiksmai
tiesiogiai prisideda prie tausojančio žuvininkystės išteklių naudojimo ir išsaugojimo bei žvejybos
sektoriaus ekonominio gyvybingumo užtikrinimo.
Lietuva rengia ir teikia Europos Komisijai žuvininkystės duomenų rinkimo nacionalinės
programos ataskaitas, t. y. renkami ir apdorojami duomenys apie žuvų išteklių biologiją, žvejybos
laivyną, jo veiklą, ekonominę ir socialinę žuvininkystės sektoriaus padėtį.
Vykdant programos priemones į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai
naudoti žvejybos plotą, bus išleidžiama daugiau nei 90 proc. visų dirbtinai užaugintų ir įveisimui
skirtų žuvų. Baigiama suformuoti lašišų reproduktorių motininė banda, dėl sėkmingų žuvivaisos
darbų ir apsaugos nuo brakonieriavimo sėkmingai atstatomi šlakių ištekliai, šlakis išbrauktas iš
Raudonosios knygos ir priskirtas saugomų ir globojamų žuvų kategorijai. Įvertinus žmonių poveikį
valstybiniams vandens telkiniams, Lietuvoje žūklės reikmenimis prekiaujančių įmonių skaičių ir jų
gaunamą pelną, televizijos laidų žūklės tematika skaičių, kasmet didėjančius žvejų laimikius galima
spręsti, kad žuvų išteklių atkūrimo, išsaugojimo ir gausinimo darbai vykdomi sėkmingai.
Žvejybos kontrolės ir žuvų išteklių išsaugojimo programą sudaro 5 priemonės:
• Bendrosios žuvininkystės politikos stebėsenos ir kontrolės sistemų taikymas – įgyvendinant
šią priemonę, kiekvienais metais nustatomi prioritetai, pagal kuriuos stiprinamos atskiros žvejybos
kontrolės sritys. 2012 m. Žuvininkystės kontrolės programos lėšos panaudotos diegiant ir tobulinant
informacines sistemas, skirtas žuvininkystės kontrolei reguliuoti ir stiprinti. Lietuva yra viena iš
pirmųjų šalių narių, sukūrusių Žuvininkystės tarnybos kontrolės internetinę tinklavietę, kurią
naudojant žvejybos IT sistemų kontrolės ir sugavimų informacija yra perduodama Europos
Komisijai ir kitoms už žuvininkystės kontrolę atsakingoms institucijoms. Taip pat pradėtas
žvejybos laivų patikrinimo aktų, kurie nuo 2013 metų bus tiesiogiai persiunčiami Europos
Komisijai ir kitoms atitinkamoms institucijoms, perkėlimas į elektroninę terpę.
• Pagrindinių žuvininkystės duomenų rinkimas ir tvarkymas – šios priemonės tikslas rinkti ir
tvarkyti Europos Sąjungos žvejybos ištekliams ir žuvininkystės sektoriui įvertinti būtinus duomenis.
Siekiant įvertinti žuvų išteklius ir ekonominę žuvininkystės sektoriaus padėtį buvo renkami
biologiniai duomenys apie visus sugavimus, įskaitant išmestą laimikio dalį, informacija apie
pajėgumus, naudotus laimikiui sugauti, žvejybos pastangas, taip pat duomenys, leidžiantys suvokti
kainų formavimą ir įvertinti žvejybos įmonių bei perdirbimo pramonės ekonominę padėtį bei šių
sektorių darbo kryptis.
• Žuvų ir vėžiagyvių veisimas, jų išteklių atkūrimas ir gausinimas – Žuvininkystės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. vykdė žuvų įveisimo darbus į valstybinius neišnuomotus
vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą. Pagal šią priemonę žuvys
įveistos 58 upėse, 145 ežeruose ir 35 tvenkiniuose bei vandens saugyklose. Per 2012 m. išleista 16
žuvų rūšių, kurių bendras kiekis 29,495 mln. vnt.
• Verslinės žvejybos jūrų vandenyse pažeidimų kontrolės stiprinimas – 2012 m. laivais
„Vakaris“ ir „Tobis“ bei pripučiama valtimi Baltijos jūroje buvo atlikti 38 žvejybos kontrolės reidai.
Reidų metu buvo patikrintas 81 laivas (tarp jų 3 Lenkijos ir 5 Latvijos laivai), rasta 770 m nelegalių
tinklų. Atlikti 8 stebėjimo skrydžiai karinių oro pajėgų orlaiviais virš Lietuvos Baltijos jūros
išskirtinės ekonominės zonos bei įvykdyti 46 reidai priekrantėje žvejojančių įmonių žuvų iškrovimo
vietose (pakrantėje). Patikrinti 75 laivai (žvejybos įmonės). 2012 m. surašyti 6 administracinių
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teisės pažeidimų protokolai ir skirtos nuobaudos pagal ATPK 873 straipsnio 3 dalį (Verslinės
žvejybos jūrų vandenyse nuostatų pažeidimas) – 1 500 litų piniginių baudų.
• Parama gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose – pagal šią priemonę
2012 m. paramą gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose gavo 15 akvakultūros
ūkių.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Vertinimo
kriterijaus kodas
R-02.002-01-01

R-02.002-01-02

P-02.002-01-01-01

P-02.002-01-01-02
P-02.002-01-01-03

P-02.002-01-02-01

P-02.002-01-02-02
P-02.002-01-02-03
P-02.002-01-02-04

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
metinis
įvykdymo
įvykdyta
planas
procentas

Tikslas: Išsaugoti ir racionaliai naudoti žuvų ir vėžių išteklius
Žvejybos
laivų,
kuriuose
įdiegta
ir
45
45
100
aptarnaujama elektroninių žvejybos žurnalų
sistema, skaičius vnt.
Paaugintų žuvų ir vėžių jauniklių įveisimo
60
60
100
valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos
neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą,
apimčių padidėjimas, proc. (palyg. su 2005 m.)
1 tikslo uždavinys: Užtikrinti Lietuvos žvejybos kontrolės sistemos efektyvumą,
rinkti žuvininkystės sektoriui įvertinti būtinus duomenis
Priemonės:
Žvejybos kontrolės programos mokymuose
7
0
0
dalyvavę Žuvininkystės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos specialistai, vnt.
Ekonominių
žuvininkystės
sektoriaus
80
77
96,25
duomenų surinkimo lygis, proc.
Paimtų biologinei analizei atlikti mėginių
100
100
100
skaičius, vnt.
2 tikslo uždavinys: Atkurti ir gausinti žuvų ir vėžių išteklius, plėtoti žuvų
veislininkystę
Priemonės:
Išleidžiamų į valstybinius vandens telkinius, į
29
29,1
100,3
kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos
plotą, žuvų ir vėžių skaičius, mln. vnt.
Išleidžiamų į upes lašišaičių skaičius, tūkst.
120
75
62,5
vnt.
Išleidžiamų į upes šlakiukų skaičius, tūkst. vnt.
200
273
136,5
Sertifikuotas tvenkinių plotas (ha) ekologiškų
5100
5300
101,9
žuvininkystės produktų tvenkiniuose gamybai,
bioįvairovės
apsaugos
žuvininkystės
tvenkiniuose gerinimui

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys:
Uždavinio vertinimo kriterijus P-02.002-01-01-01 ,,Žvejybos kontrolės programos
mokymuose dalyvavę Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos specialistai, vnt.“
neįvykdytas, nes 2011 m. liepos 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. 2011/431/ES lėšos
specialistų mokymams neskiriamos.
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-02.002-01-01-02 ,,Ekonominių žuvininkystės sektoriaus
duomenų surinkimo lygis, proc.“ reikšmė pilnai nepasiekta, nes ne visos žvejybos ir perdirbimo
įmonės pateikė duomenis VĮ Žemės ūkio ir kaimo verslo centrui.
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Uždavinio vertinimo kriterijus P-02.002-01-02-02 ,,Išleidžiamų į upes lašišaičių skaičius,
tūkst. vnt.“ įvykdytas 62,5 proc. 2011 m. rudenį sužvejotų lašišų būklė buvo labai prasta
reprodukcinei funkcijai atlikti (sugauti traumuoti, užsikrėtę saprolegnijomis, ištrūkę iš brakonierių
tinklų lašišų patelės ir patinai). Inkubacijos metu teko išbrokuoti 30–50 proc. ikrų. Dėl mažo ikrų
gyvybingumo nebuvo gautas pakankamas jų kiekis tolimesniam žuvų jauniklių paauginimui.
PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė
parama projektams įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
12 058,3

11 782,7

97,71

12 058,3

11 782,7

97,71

605,0
1 083,0

521,2
976,1

86,15
90,13

355,3

299,2

84,21

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimo
procentas

Pagrindinės susidariusių skirtumų priežastys:
28,8 tūkst. Lt lėšų likutis susidarė, nes vienam pareiškėjui 2012 m. nebuvo išmokėta
paramos suma (bus išmokėta 2013 m.).
Gauta lėšų ekonomija taupiai ir racionaliai naudojant lėšas transporto išlaikymui,
komandiruotėms, paslaugoms, liko lėšos, skirtos atsiskaityti su darbuotojais už darbą 2013 m. pirmą
pusmetį, kadangi Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos daliai darbuotojų moka darbo
užmokestį ir socialinį draudimą iš uždirbtų pajamų, kurios gaunamos sezoniškai.
3-asis strateginis tikslas (kodas 03). Užtikrinti racionalų žemės naudojimą ir efektyvų žemės
santykių reguliavimą bei geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro ir erdvinės
informacijos infrastruktūros plėtrą.
Trečiojo strateginio tikslo įgyvendinimas vertinamas šiais efekto kriterijais:
Vertinimo
kriterijaus
kodas

2010 m.
Efekto vertinimo kriterijaus
pavadinimas

2011 m.

2012 m.
planas

2012 m.
faktas

2012 m.
plano
įgyvendinimas,
proc.
+95,5
punkto

2013 m.
planas

Erdvinės
informacijos
15
75
15
110,5
15
infrastruktūros priemonių
naudotojų skaičiaus pokytis
lyginant su praėjusiais
metais, proc.
E-03-02
Per metus suformuoto ir
7
9
8
8
100
3,6
pertvarkyto žemės ploto
dalis, proc.
Šaltinis: Vertinimo kriterijaus E-03-01 – institucijos (Lietuvos erdvinės informacijos portalo
statistiniai duomenys).
Vertinimo kriterijaus E-03-02 – VĮ registrų centro duomenys.
E-03-01
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3-ąjį strateginį tikslą įgyvendina Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau – Nacionalinė žemės tarnyba).
Strateginiam tikslui pasiekti buvo vykdomos 2 programos:
1. Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros
vystymas;
2. Žemės reformos vykdymas.
Trečiajam strateginiam tikslui pasiekti skirtų programų įgyvendinimo rezultatai:
Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas
(programos kodas 03 001)
Programos tikslas: Įgyvendinti valstybės politiką žemės reformos, žemėtvarkos, žemės
naudojimo, geodezijos ir kartografijos srityse bei geografinės informacijos infrastruktūros plėtros
srityje.
Programa yra tęstinė.
Vykdant šią programą šalyje organizuojami žemės reformos, žemėtvarkos, geodezijos,
kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro darbų priežiūra, priimami sprendimai atkurti piliečių
nuosavybės teises į žemę, parduoti, kitaip perleisti privačion nuosavybėn ar išnuomoti valstybinę žemę,
rengiami kaimo vietovių laisvos valstybinės žemės sklypų (plotų) erdviniai duomenys, organizuojami
piliečių nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo baigiamieji darbai bei valstybinės
žemės privatizavimo, nuomos, suteikimo naudoti neatlygintinai ar patikėjimo teise darbai,
organizuojama ir vykdoma žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro darbų
priežiūra, taip pat žemės naudojimo valstybinė kontrolė, koordinuojami žemės konsolidacijos, žemės
paėmimo visuomenės poreikiams, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, kaimo plėtros žemėtvarkos
projektai, valstybinės žemės perdavimas naudotis patikėjimo teise savivaldybėms, informuojama
visuomenė apie šalyje vykdomus žemės tvarkymo ir administravimo darbus, esamus žemės išteklius, jų
potencines galimybes ir panaudojimo tinkamumą.
Programai vykdyti skirtomis valstybės biudžeto lėšomis piliečiams mokama piniginė
kompensacija už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius ir už kadastriniais matavimais
nustatytą preliminariais matavimais anksčiau privatizuotos žemės ploto skirtumą, vystoma ir stiprinama
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos techninė bazė, atnaujinami ir palaikomi
georeferencinio pagrindo kadastro duomenys, rengiama ir atnaujinama valstybinė geodezinė ir
kartografinė medžiaga, vystoma ir palaikoma Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra bei
vykdoma žemės informacinės sistemos plėtra ir atliekamas jos palaikymas, kuriamos dirvožemio,
atnaujinamos žemių melioracinės būklės, apleistų žemių ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
duomenų bazės, vystoma kontrolinių žemės sklypų duomenų bazė.
Įgyvendinant programą organizuojamas ir tobulinamas valstybinės geodezinės ir kartografinės
medžiagos suderintas naudojimas bendroje infrastruktūroje, sudaromos palankios sąlygos užtikrinti
krašto apsaugą, šalies teritorijų planavimą ir valdymą, žemės reformą, telekomunikacijų ir transporto
darbą, oro ir jūrų navigaciją, sparčiau integruotis į Europos informacines struktūras.
Įgyvendinant Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalį parengtas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1523 „Dėl masinio žemės
vertinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų
įgyvendinimo“ (Žin., 2012, Nr. 146-7536).
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Įgyvendinant Žemės reformos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymą parengtas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1530 ,,Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ ir kai kurių su juo
susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 146-7543).
Siekiant sudaryti galimybę nedelsiant perimti visuomenės reikmėms žemę, reikalingą keliams
tiesti ar rekonstruoti, kitiems infrastruktūros objektams statyti, parengtas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimas Nr. 1094 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m.
rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir
nagrinėjimo taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 107-5419).
Nors šalyje yra nemažai žemės ūkio naudmenų plotų, kuriuose auga medžių savaiminukai,
tačiau teisės aktai iki šiol nereglamentavo, kaip šie plotai turėtų būti inventorizuojami ir įtraukiami į
apskaitą. Įgyvendinant Miškų įstatymo 13 straipsnio 2 dalį, parengtas bendras aplinkos ministro ir
žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. D1-409/3D-331 ,,Dėl medžių savaiminukais
apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo“.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Vertinimo
kriterijaus kodas

R-03.002-01-01

P-03.002-01-01-01

P-03.002-01-01-02

P-03.002-01-02-01

P-03.002-01-02-02

Programos, tikslų, uždavinių,
vertinimo kriterijų pavadinimai ir
mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
metinis
įvykdymo
įvykdyta
planas
procentas

Tikslas: Įgyvendinti valstybės politiką žemės reformos, žemėtvarkos, žemės
naudojimo, geodezijos ir kartografijos srityse bei geografinės informacijos
infrastruktūros plėtros srityje
Geodezinės ir kartografinės medžiagos ir
40
40
100
erdvinių duomenų rinkinių, prieinamų
naudotojams per Lietuvos erdvinės
informacijos
portalą,
informacijos
kiekis, proc.
1 tikslo uždavinys: Vykdyti valstybinės žemės patikėtinio funkcijas,
sudaryti palankias sąlygas racionaliam žemės naudojimui, geodezijos,
kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro veiklai
Priemonės:
Priimti sprendimai atkurti nuosavybės
90
90
100
teises į žemę, mišką ir vandens telkinius
bei parduoti, kitaip perleisti privačion
nuosavybėn bei išnuomoti valstybinę
žemę, proc.
Išmokėta piniginė kompensacija už 1365,5*
1365,5
100
valstybės išperkamą žemę, mišką ir
vandens telkinius, tūkst. Lt
2 tikslo uždavinys: Vystyti Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūrą
bei rengti valstybinę geodezinę ir kartografinę medžiagą
Priemonės:
Atnaujintų ir palaikomų valstybinės
3
3
100
geodezinės ir kartografinės medžiagos ir
erdvinių duomenų rinkinių kiekis
Atnaujintų ir integruotų į Žemės
5
5
100
informacinę sistemą erdvinių duomenų
rinkinių kiekis

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų reikšmės buvo pilnai pasiektos.
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*) Kompensacijų suma buvo tikslinta metų eigoje:
Nacionalinės žemės tarnybos 2012-09-27 raštu Nr.1SD-(4.2.)-2299 ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012-11-21 nutarimu Nr.1399 sumažinta 18 050 tūkst. Lt;
Nacionalinės žemės tarnybos 2012-10-24 raštu Nr. 1SD-(4.2.)-2525, pažyma Nr.10
sumažinta 530 tūkst. Lt;
Nacionalinės žemės tarnybos 2012-12-19 raštu Nr. ISD-94.20-2968 sumažinta 571,5 tūkst.
Lt.
PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
59 746,5

57 894,7

96,90

59 746,5

57 894,7

96,90

28,0

47,86

iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 58,5
įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė
parama projektams įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimo
procentas

Pagrindinės susidariusių skirtumų priežastys:
Priėmus sprendimą atkurti nuosavybės teises už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens
telkinius, piniginė kompensacija asmenims išmokama kitais kalendoriniais metais po tokio
sprendimo priėmimo. Kadangi 2011 m. sprendimų buvo priimta mažiau, negu planuota, liko
nepanaudota 771,5 tūkst. Lt.
Dėl užsitęsusių konkursų valstybės tarnautojų pareigybėms užimti nebuvo priimti
darbuotojai į visas laisvas pareigybių vietas, todėl per metus sutaupyta 337,8 tūkst. Lt valdymo
išlaidų.
Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės nuosavybės teises perdavus Žemės ūkio
ministerijai, nebuvo įsisavinti šiai duomenų bazei atnaujinti numatyti asignavimai, o vykdant viešąjį
pirkimą ilgalaikis nematerialusis turtas nupirktas pigiau, todėl iš visų numatytų asignavimų
nematerialiajam turtui įsigyti liko nepanaudota 639,1 tūkst. Lt.
Dalis biudžetinių įstaigų pajamų įmokų surinkta tik 2012 m. pabaigoje, dėl to lėšos liko
nepanaudotos.
Žemės reformos vykdymas (programos kodas 03 002)
Programos tikslas: Kaimo vietovėse vykdyti žemės grąžinimo ir kitus teisės aktais
reglamentuotus žemės reformos žemėtvarkos darbus.
Programa yra tęstinė, vykdoma nuo 2010 m. liepos 1 d.
Šios programos priemonėmis kaimo vietovėse vykdomi žemės grąžinimo ir kiti teisės aktais
reglamentuoti žemės reformos žemėtvarkos darbai. Programos lėšomis apmokami vykdytojų
(įmonių) specialistų – projektų autorių atlikti žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir
įgyvendinimo darbai dėl žemės grąžinimo – piliečių nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens
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telkinius atkūrimo grąžinant žemę natūra ir perduodant neatlygintinai nuosavybėn, taip pat dėl
asmeninio ūkio žemės įteisinimo bei teisės aktais reglamentuoti ir su žemės grąžinimu susiję kiti
žemės reformos darbai ir būtinos paslaugos, vykdomi teismų sprendimai. Be to, šios programos
lėšomis modernizuojamos žemės reformos žemėtvarkos darbų vykdymo priemonės.
2012 m. žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-948 patvirtinta
vertinimo projekto darbo grupė atliko žemės grąžinimo proceso Lietuvoje 2010–2011 vertinimą. Šis
vertinimas apėmė Žemės ūkio ministerijos įgyvendinamų Žemės reformos vykdymo programos ir
Žemės tvarkymo ir administravimo bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymo programos,
kiek jos susijusios su nuosavybės teisių į žemę atkūrimu, vertinimą. Vertinimo tikslas buvo
nustatyti piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimo būklę ir galimybę iš esmės laiku užbaigti žemės
grąžinimą, identifikuoti pagrindines priežastis, trukdančias šį procesą sėkmingai užbaigti, bei
pasiūlyti galimus problemų sprendimo būdus. Vertinimo metu suformuluoti pasiūlymai dėl
rekomendacijų įgyvendinimo skirti ne tik Žemės ūkio ministerijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie
Žemės ūkio ministerijos, bet ir savivaldybių administracijų direktoriams.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Vertinimo
kriterijaus kodas

Programos, tikslų, uždavinių,
vertinimo kriterijų pavadinimai ir
mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
metinis
įvykdymo
įvykdyta
planas
procentas

Tikslas: Kaimo vietovėse vykdyti žemės grąžinimo ir kitus teisės aktais
reglamentuotus žemės reformos žemėtvarkos darbus
R-03.001-01-01
Žemėtvarkos planavimo dokumentuose
12000
20150
167,9
suformuotų žemės sklypų nuosavybės
teisėms į žemę, mišką ir vandens
telkinius atkurti ir asmeninio ūkio žemei
įteisinti, plotas, ha
1 tikslo uždavinys: Rengti ir įgyvendinti žemės reformos žemėtvarkos
projektus dėl piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir asmeninio ūkio
žemės įteisinimo bei vykdyti kitus teisės aktais reglamentuotus žemės
reformos žemėtvarkos darbus
Priemonės:
P-03.001-01-01-01 Suformuotos žemės sklypų kadastro
3900
8881
2,3 k.
dokumentų bylos dėl nuosavybės teisių
piliečiams į žemę, mišką ir vandens
telkinius atkūrimo ir naudojamos
asmeninio ūkio žemės įteisinimo kaimo
vietovėse, bylų skaičius
P-03.001-01-01-02 Modernizuotos
žemės
reformos
850
850
100
žemėtvarkos darbų vykdymo priemonės,
tūkst. Lt

Vertinimo kriterijų reikšmių viršijimo priežastys:
Tikslo vertinimo kriterijus R-03.001-01-01 ,,Žemėtvarkos planavimo dokumentuose
suformuotų žemės sklypų nuosavybės teisėms į žemę, mišką ir vandens telkinius atkurti ir
asmeninio ūkio žemei įteisinti, plotas, ha“ viršytas 68 proc. 2011 m. dėl dalies vykdytojų
nepakankamų darbų tempų, taip pat dėl kaimo vietovėse užsitęsusių žemės reformos žemėtvarkos
projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo procedūrų daugiau kaip 600 kadastro vietovių
užsitęsė dalies žemėtvarkos projektų rengimo darbai, todėl pretendentams suprojektuoti žemės
sklypai (suformuotos žemės valdos) bei jų plotai buvo patvirtinti tiktai 2012 metais.
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Uždavinio vertinimo kriterijaus P-03.002-01-01-01 ,,Suformuotos žemės sklypų kadastro
dokumentų bylos dėl nuosavybės teisių piliečiams į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo ir
naudojamos asmeninio ūkio žemės įteisinimo kaimo vietovėse, bylų skaičius“ reikšmė viršyta 2,3
karto. Nemaža dalis 2011 m. vykdytojų rengtų žemės reformos žemėtvarkos projektų buvo
patvirtinti tiktai 2011 m. pabaigoje bei 2012 m. I ketvirtį, šių projektų įgyvendinimo darbai
persikėlė į 2012 metus, todėl NŽT teritoriniams skyriams 2012 m. pateikta priimti žymiai daugiau,
negu buvo planuota, žemės valdų žemės sklypų kadastro duomenų bylų. Be to, pradėtos vykdyti
NŽT 2012 m. pradžioje su rangovais sudarytos naujos 27 sutartys bei 2012 m. liepos–rugpjūčio
mėn. sudarytos 53 naujos sutartys.
PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
21 149,6

Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 21 149,6
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė
parama projektams įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimo
procentas

20 896,4

98,80

20 896,4

98,80

Pagrindinės susidariusių skirtumų priežastys:
Kadangi dalis rangovų nespėjo iki 2012 m. gruodžio 20 d. atlikti visų 2012 m.
papildomuose susitarimuose iki 2012 m. gruodžio 31 d. numatytų atlikti darbų, o PVM sąskaitos
faktūros ir atliktų žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbų
perdavimo–priėmimo aktai skyriuose turi būti priimti bei pateikti apmokėti ne vėliau kaip iki 201212-27, 228,5 tūkst. Lt asignavimų liko nepanaudoti.
Iš Vyriausybės rezervo asignavimai pagal teismo sprendimą sumokėti vykdymo išlaidas
skirti tik 2012 m. pabaigoje. Kadangi asmenys nespėjo pateikti banko rekvizitų, 27,7 tūkst. Lt lėšų
liko nepanaudota.
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4-asis strateginis tikslas (kodas 04). Stiprinti visuomenės sveikatą ir vartotojų apsaugą,
susijusią su maisto sauga ir kokybe, užtikrinti augalų ir gyvūnų sveikatingumą ir gerovę.
4-ojo strateginio tikslo įgyvendinimas vertinamas efekto kriterijumi:
Vertinimo
kriterijaus
kodas

E-04-01

2010 m.

2011 m.

2012 m.
planas

2012 m.
faktinė
reikšmė

2012 m.
plano
įgyvendinimas,
proc.

2013 m.
planas

92

92,56

89

95,2

+6,2
proc.
punkto

90

Efekto vertinimo
kriterijaus pavadinimas

Augalų sveikatingumas,
išreikštas
procentais
patikrinimų, kurių metu
nenustatyta
augalų
sveikatos reikalavimų
pažeidimų

Numatyta efekto kriterijaus reikšmė viršyta 6,2 proc. punkto– 2012 m. 95,2 proc.
patikrinimų metu nenustatyta augalų sveikatos reikalavimų pažeidimų.
Strateginiam tikslui pasiekti buvo vykdoma programa Fitosanitarija, augalų
dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai, kurią įgyvendina
Valstybinė augalininkystės tarnyba. Šį strateginį tikslą taip pat įgyvendina Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba.
Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai
(programos kodas 04 001)
Programos tikslas: Įgyvendinti valstybinę fitosanitarijos, augalų apsaugos, trąšų, augalų
dauginamosios medžiagos, augalų veislių registravimo ir teisinės apsaugos, grūdų ir jų produktų
kokybės gerinimo politiką.
Programa yra tęstinė.
Įgyvendinant programą siekiama užtikrinti:
nacionalinę, importuojamų, eksportuojamų, gabenamų tranzitu augalų, augalinių produktų ir
su jais susijusių objektų fitosanitarinę kontrolę;
įvežamų, išvežamų ir tiekiamų rinkai vaisių ir daržovių rūšiavimo, pakavimo vietose ir
didmeninėje prekyboje atitikties prekybos standartams kontrolę;
augalų apsaugos produktų registravimo ir jų įvežimo, prekybos, sandėliavimo, pakavimo,
ženklinimo ir naudojimo kontrolę;
genetiškai modifikuotos dauginamosios medžiagos, žmonių maistui ir gyvūnų pašarams
neskirtų genetiškai modifikuotų augalų ir augalinių produktų stebėsena ir kontrolė, vidaus rinkoje ir
pasienyje, taip pat genetiškai modifikuotų augalų pasėlių auginimo kontrolę;
grūdų, dauginamosios medžiagos kokybės ir trąšų kontrolę;
augalų veislių registravimas ir teisinė apsaugą;
intervencinių priemonių įgyvendinimas, valstybės rezervo maistinių grūdų atsargų kiekio ir
kokybės kontrolę.
Programos priemonių įgyvendinimas užtikrina, kad į Lietuvos rinką tiekiami sveiki augalai
ir augaliniai produktai, neplis augalų ligos ir kenkėjai. Ūkininkams suteikiama galimybė sėti įvairių
rūšių žemės ūkio augalų sertifikuotą, Lietuvoje ištirtų ir registruotų veislių fitosanitariškai patikrintą
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sėklą, sudaromos geros sąlygos eksportuoti Lietuvoje išaugintą produkciją, nes ji atitinka kitų šalių
reikalavimus įvežamai produkcijai. Ūkininkams ir neprofesionaliems naudotojams tampa prieinami
efektyvūs augalų apsaugos produktai, padedantys kovoti su augalų ligomis, kenkėjais ir
piktžolėmis. Rinkoje esantys augalų apsaugos produktai visapusiškai ištiriami prieš registruojant,
todėl tinkamai naudojant jie nekelia pavojaus aplinkai ir žmogaus sveikatai, ir yra efektyvūs
Lietuvos sąlygomis.
Atliekant tiekiamos rinkai žemės ūkio, sodo ir daržo augalų dauginamosios medžiagos
kokybės kontrolę, užtikrinama dauginamosios medžiagos kokybė, todėl pirkėjas gali įsigyti
kokybišką sertifikuotą dauginamąją medžiagą, o tiekėjas – konkurencingai dalyvauti Bendrijos
rinkoje.
Vykdant intervencinio pirkimo grūdų kokybės kontrolės procedūras, grūdų rinkos
subjektams užtikrinamas nešališkas parduodamų grūdų kokybės vertinimas. Sukurto grūdų kokybės
nustatymo „Infratec“ prietaisais tinklo funkcionavimo kontrolė leidžia žemdirbiams ir kitiems ūkio
subjektams visoje šalies teritorijoje įvairiose grūdų pardavimo – supirkimo vietose gauti patikimus
kokybės tyrimų rezultatus ir atitinkamai teisingą apmokėjimą už grūdus, o licencijuotų sandėlių
veiklos kontrolė užtikrina, kad grūdai bus išlaikyti nepablogėjusios prekinės kokybės ir ūkio
subjektai juos parduodami išvengs nuostolių.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Vertinimo
kriterijaus kodas

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
metinis
įvykdymo
įvykdyta
planas
procentas

Tikslas: Įgyvendinti valstybinę fitosanitarijos, augalų apsaugos, trąšų, augalų
dauginamosios medžiagos, augalų veislių registravimo ir teisinės apsaugos,
grūdų ir jų produktų kokybės gerinimo politiką
Patikrintų trąšų ir augalų apsaugos produktų
+ 27 proc.
R-04.001-01-01
30
57
naudotojų dalis, proc.
punktai
Naujų geros ūkinės vertės veislių, įrašytų į ES
R-04.001-01-02 Bendruosius žemės ūkio augalų ir daržovių
60
63
105
rūšių veislių katalogus, skaičius, vnt.
Patikrintų augalų dauginamosios medžiagos
+9 proc.
R-04.001-01-03
25
34
tiekėjų dalis, proc.
punktai
Intervencinio pirkimo ir valstybės rezerve
R-04.001-01-04
0,2
0,2
100
saugomų grūdų laikymo nuostoliai, proc.
Sodų, miškų, parkų ir kitų augaviečių plotas
(ha),
kuriame
atliekama
Nacionalinė
R-04.001-01-05
1200
2362
196,8
fitosanitarinė
kenksmingųjų
organizmų
stebėsena
1 tikslo uždavinys: Saugoti Lietuvos teritoriją nuo augalų karantininių ligų
sukėlėjų ir kenkėjų, užtikrinti tinkamą augalų apsaugos produktų registravimą
ir racionalų jų bei trąšų naudojimą, vaisių ir daržovių atitiktį prekybos
standartams, augalų veislių tyrimą, registravimą ir teisinę apsaugą, augalų
dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybę
Priemonės:
P-04.001-01-01-01 Fitosanitarinių patikrinimų skaičius, vnt.
46500
68595
147,5
Karantininių
organizmų
nustatymo
P-04.001-01-01-02
6000
6000
100
laboratorinių ekspertizių skaičius, vnt.
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P-04.001-01-01-03

P-04.001-01-01-04

P-04.001-01-01-05

P-04.001-01-01-06

P-04.001-01-01-07
P-04.001-01-01-08

P-04.001-01-01-09

P-04.001-01-01-10

Lietuvos
vidaus
rinkai
tiekiamų,
importuojamų ir eksportuojamų šviežių vaisių
ir daržovių atitikties kokybės reikalavimams
patikrinimų skaičius, vnt.
Įvertintų duomenų ir priimtų sprendimų dėl
augalų apsaugos produktų registravimo,
perregistravimo ir kt. skaičius, vnt.
Augalų apsaugos produktų sandėliavimo,
prekybos, pakavimo, ženklinimo ir naudojimo
patikrinimų skaičius, vnt.
Tręšimo planų ir trąšų naudojimo normų
atitikties
nustatytiems
reikalavimams
įvertinimų ir pateiktų rekomendacijų skaičius,
vnt.
Tiriamų Lietuvos
ir užsienio šalių
selekcininkų sukurtų augalų veislių skaičius
(vnt.), nustatant jų ūkinį vertingumą
Augalų
dauginamosios
medžiagos
patikrinimų skaičius, vnt.
Grūdų kokybės, sandėlių, grūdų specialiosios
kiekio ir kokybės apskaitos, kokybės
vertinimo teisingumo ir prietaisų matavimo
tikslumo tikrinimų skaičius, vnt.
Augalininkystės produktų kokybės tyrimų
skaičius, vnt.

2000

4584

229,2

40

41

102,5

3200

3412

106,6

150

92

61,3

300

564

188

200

262

131

140

304

217,1

14000

23168

165,5

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys:
Programos tikslo ir uždavinio vertinimo kriterijų planuotų reikšmių viršijimą lėmė intensyvi
tarptautinė prekyba augalais, augaliniais produktais ir su jais susijusiais objektais, Valstybinės
augalininkystės tarnybos specialistų atlikti papildomi neplaniniai patikrinimai pagal prašymus,
skundus ir pranešimus bei pakartotiniai patikrinimai, pirmojo patikrinimo metu nustačius
pažeidimus, padidintas dėmesys ne tik pačių sodų, miškų, parkų ir kitų augaviečių tikrinimui, bet ir
apie minėtus plotus esančių teritorijų fitosanitarinei stebėsenai, taip pat buvo gauta daugiau paraiškų
įrašyti augalus į Nacionalinį augalų veislių sąrašą.
Uždavinio vertinimo kriterijaus P-04.001-01-01-06 ,,Tręšimo planų ir trąšų naudojimo
normų atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimų ir pateiktų rekomendacijų skaičius, vnt.“
reikšmė pilnai nepasiekta dėl ūkių, laikančių gyvulius, mažėjimo, taip pat dėl nepakankamų
žmogiškųjų išteklių. Pažymėtina, kad patikrinimai buvo suplanuoti, neturint tiesioginio priėjimo
prie ŽŪIKVC ūkininkų ūkių registro duomenų bazės.
PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
18 880,6

18 669,6

98,88

18 880,6

18 669,6

98,88

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimo
procentas
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1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 2 278,6
įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė
parama projektams įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)

2 275,2

99,85

Pagrindinės susidariusių skirtumų priežastys:
Nepanaudotas lėšų likutis paramai kompensuoti nuostolius dėl fitosanitarijos priemonių
naudojimo (162,2 tūkst. Lt) susidarė dėl to, kad lėšų poreikis pagal pateiktas pažymas buvo
mažesnis.
Sutaupyta 45,4 tūkst. Lt lėšų dėl darbuotojų nedarbingumo susirgus, dėl to, kad tiekėjai
nepateikė sąskaitų faktūrų, taip pat viešojo pirkimo konkurso metu pasiūlytos mažesnės kainos.
III. KOORDINUOJAMŲ TARPINSTITUCINIŲ VEIKLOS PLANŲ, PLĖTROS
PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS
Žemės ūkio ministerija koordinuoja Tautinio paveldo apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros
2012–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 14 d.
nutarimu Nr. 1475 (Žin., 2011, Nr. 155-7366) įgyvendinimą.
Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programos
(toliau – TPP programa) programos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 3D-155 patvirtintas TPP programos 2012–2014
metų priemonių planas.
Žemės ūkio ministerija siekia sudaryti kuo palankesnes sąlygas tradiciniams amatininkams
kurti, pristatyti ir populiarinti tautinio paveldo produktus. Kaime gyvenantiems tradiciniams
amatininkams sudarytos palankesnės sąlygos pasinaudoti Europos Sąjungos parama pagal Kaimo
plėtros 2007–2013 metų programos III krypties priemones. Buvo planuota finansuoti 2 tradicinių
amatininkų projektus, tačiau 2012 metais finansuoti 7 projektai. 2012 metais buvo atlikti Tautinio
paveldo veiklos finansavimo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos tradiciniams amatininkams
sudarytos palankesnės valstybės pagalbos galimybės, todėl 16 proc. daugiau amatininkų
pasinaudojo valstybės pagalba pristatant tautinio paveldo produktus įvairiuose renginiuose tiek
Lietuvoje, tiek užsienyje. Tautinio paveldo produktai pristatyti Vilniaus ir Kauno miestų „Kaziuko“
mugėse, „Tebūnie Kaziukas“ mugėje Dubline (Airija), ,,AgroBalt 2012“, „Jūros šventėje 2012“
Klaipėdoje. Taip pat 2012 m. sausio mėn. Berlyne vykusioje tarptautinėje maisto pramonės, žemės
ūkio ir sodininkystės parodoje „Žalioji savaitė – 2012“ Žemės ūkio ministerija Lietuvos
nacionaliniame stende pristatė įmonių ekologiškus ir kulinarinio paveldo maisto produktus,
sulaukusius didelio lankytojų susidomėjimo. Tautinio paveldo produktai pristatyti ir kitose užsienio
šalyse: tarptautiniame popieriaus karpinių simpoziume „Iš praeities į ateitį“ Rusijos Federacijoje,
„Euromarkt 2012“ Belgijoje, amatų festivalyje „Jarmark Jagelionski“ ir vikingų festivalyje
(Wolyne) Lenkijoje ir kt.
Vykdyti kiti, tautinio paveldo produktus populiarinantys, projektai: kartu su Lietuvos
nacionaliniu muziejumi išleistas reprezentacinis leidinys „Lietuvos tautinis paveldas: tradiciniai
amatai“, organizuota konferencija „Tautinio paveldo dabartis ir perspektyvos“, pradėta tautinio
paveldo produktų plėtros stebėsena ir kt. projektai. TPP programos įgyvendinimo rezultatai pateikti
lentelėje.
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Įgyvendinant TPP programą dalyvauja Kultūros ministerija, Ūkio ministerija, Švietimo ir
mokslo ministerija, Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos
ministerijos ir Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos.
Kultūros ministerija iš vykdytų programų įgyvendino 9 projektus, skirtus tradicinių amatų
edukaciniams užsiėmimams vaikams ir jaunimui organizuoti, 8 projektus, susijusius su parodomis,
mugėmis, kuriuose pristatyti ir populiarinti tautinio paveldo produktai ir tradicinės paslaugos, 20
asociacijų pateiktų projektų, susijusių su tautiniu paveldu.
Ūkio ministerija ir Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos 2012 m. kovo
2–4 d. įvykusioje tarptautinėje turizmo parodoje „Vivatur“ pristatė bendrą projektą „Kaimo turizmo
ir tradicinių amatų galimybės“.
TAUTINIO PAVELDO APSAUGOS, JŲ RINKOS IR AMATŲ PLĖTROS 2012–2020 METŲ
PROGRAMOS 2012 METŲ REZULTATAI
Vertinimo kriterijų reikšmės
Eil.
Nr.

Programos tikslų ir uždavinių vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

metinis įvykdyta

įvykdymo
procentas

Įgyvendinanti
institucija

Strateginis tikslas: Išsaugoti ateinančioms kartoms tradicinius amatus ir užtikrinti tautinio
paveldo produktų – etninės kultūros vertybių – perėmimą ir tradicijų tęstinumą
Rezultato vertinimo kriterijai:
Naujų darbo vietų, susijusių su tradicinių 3
3
100
Žemės ūkio
amatų veikla, skaičius
ministerija
Tautinio paveldo produktų paklausos 1
1
100
Žemės ūkio
didėjimas
tarp
vartotojų,
procentais
ministerija
(nustatoma apklausos būdu)
1.
Tikslas: Plėtoti valstybės pagalbą, skatinančią tautinio paveldo produktų išsaugojimą,
kūrimą ir realizavimą
20
36
180
Žemės ūkio
Rezultato vertinimo kriterijus:
Tradicinių
amatininkų,
pasinaudojusių
ministerija
valstybės pagalbos galimybėmis, dalis,
procentais
1.1.
1 tikslo 1 uždavinys: Tęsti tautinio paveldo produktų sertifikavimo procesą
Produkto vertinimo kriterijai:
Gaminių, pripažintų tautinio paveldo 1200
1600
133
Žemės ūkio
produktais, skaičius
ministerija
Tradicinių amatininkų, kurių gaminiai 353
440
125
Žemės ūkio
sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo
ministerija
produktais, skaičius
1.2.
1 tikslo 2 uždavinys: Tobulinti teisines prielaidas, skatinančias tautinio paveldo produktų
ir tradicinių amatų išsaugojimą
Produkto vertinimo kriterijai:
Tautinio paveldo veiklos sričių, kurioms 1
1
100
Žemės ūkio
teikiama valstybės pagalba, skaičius
ministerija
Tautinio
paveldo
objektų,
būdingų 1
1
100
Žemės ūkio
konkrečiai vietovei ar etnografiniam
ministerija,
regionui, atitikties specifikacijų parengimas
Kultūros
ministerija
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1 tikslo 3 uždavinys: Sudaryti sąlygas teikti valstybės pagalbą ir Europos Sąjungos
paramą tradiciniams amatininkams, kurių gaminiai sertifikuoti ir pripažinti tautinio
paveldo produktais
2
7
350
Žemės ūkio
Produkto vertinimo kriterijus:
Finansuotų projektų, susijusių su tautinio
ministerija
paveldo produktų plėtra, skaičius
1.4.
1 tikslo 4 uždavinys: Skatinti tradicinių amatų centrų kūrimą Lietuvoje (ypač Vidurio
Lietuvoje ir Vilniaus regione), užtikrinti tradicinių amatų centrų veiklą
5
5
100
Žemės ūkio
Produkto vertinimo kriterijus:
Įkurtų ir tradicinių amatų veiklą plėtojančių
ministerija,
tradicinių amatų centrų skaičius
savivaldybės
2.
Tikslas: Išplėtoti ir koordinuoti tradicinių amatų mokymo sistemą
Rezultato vertinimo kriterijus:
Tradicinių amatininkų, kurių tradicinių – *
amatų veiklos kvalifikacijos lygis pakilo,
dalis, procentais (nustatoma apklausos būdu)
2.1.
2 tikslo 1 uždavinys: Tobulinti tradicinių amatininkų mokymus
Priemonės ir produktų vertinimo kriterijai 2012 metams neplanuoti
2.2.
2 tikslo 2 uždavinys: Užtikrinti tradicinių amatininkų ir tradicinių paslaugų teikėjų
kvalifikacijos tobulinimo, vadybos, verslumo ir rinkodaros mokymus
Priemonės ir produktų vertinimo kriterijai 2012 metams neplanuoti
2.3.
2 tikslo 3 uždavinys: Skatinti tradicinių amatų meistrus perduoti tradicinių amatų
įgūdžius jaunimui
17
20
118
Žemės ūkio
Produkto vertinimo kriterijus:
Tradicinių amatų meistrų, rengiančių
ministerija
tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus 0
9
Kultūros
vaikams ir jaunimui, skaičius
ministerija
2.4.
2 tikslo 4 uždavinys: Atlikti mokslinius tyrimus ir tautinio paveldo produktų plėtros
stebėseną
1
1
100
Žemės ūkio
Produkto vertinimo kriterijus:
Atliktų mokslinių tyrimų tautinio paveldo
ministerija
produktų išsaugojimo srityje skaičius
3.
Tikslas: Formuoti patrauklų tautinio paveldo produktų įvaizdį šalyje ir užsienyje
Žemės ūkio
Rezultato vertinimo kriterijus:
Tautinio paveldo produktų įvaizdžio – *
X
ministerija
gerėjimas
tarp
vartotojų,
procentais
(nustatoma apklausos būdu)
3.1.
3 tikslo 1 uždavinys: Populiarinti tautinio paveldo produktus ir tradicines paslaugas
Produkto vertinimo kriterijai:
Išleistų leidinių ir vaizdinės medžiagos, 1
1
100
Žemės ūkio
populiarinančių tautinio paveldo produktus,
ministerija
skaičius
Finansuotų tradicinių parodų, mugių, 4
5
125
Žemės ūkio
konferencijų ir kitų renginių skaičius
ministerija
0
8
X
Kultūros
ministerija
Prekybos vietų, skirtų prekiauti tautinio 1
1
100
Žemės ūkio
paveldo produktais, skaičius
ministerija
3.1.4. Kasmet premijuotų tradicinių amatininkų 2
2
100
Žemės ūkio
skaičius
ministerija
1.3.
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3.2.

3 tikslo 2 uždavinys: Skatinti tradicinių amatininkų ir tradicinių paslaugų teikėjų asociacijų
veiklą ir jų pateiktų projektų įgyvendinimą
1
1
100
Žemės ūkio
Produkto vertinimo kriterijus:
Finansuotų, susijusių su tautinio paveldo
ministerija
produktų populiarinimu, projektų, kuriuos 1
20
+19 proc.
Kultūros
pateikė asociacijos, dalis, procentais
punktų
ministerija

3 tikslo 3 uždavinys: Stiprinti tradicinių amatininkų ir tradicinių paslaugų teikėjų tarpusavio
ryšius ir bendradarbiavimą su turizmo sektoriais
1
1
100
Ūkio
Produkto vertinimo kriterijus:
Įgyvendintų
bendrų
projektų,
ministerija
populiarinančių tautinio paveldo produktus, 1
1
100
Valstybinis
skaičius
turizmo
departamentas
prie
Ūkio
ministerijos
3.4.
3 tikslo 4 uždavinys: Tobulinti informacinį tinklalapį, skirtą tradiciniams amatams plėtoti ir
tautinio paveldo produktams populiarinti
Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtas 1
1
100
Žemės ūkio
tradicinių amatininkų poreikius atitinkantis
ministerija
tinklalapis ne tik lietuvių, bet ir užsienio
kalbomis
––––––––––––––––––––––––––––
* Vertinimo kriterijų reikšmė 2012 metais neplanuota.
3.3.

TAUTINIO PAVELDO APSAUGOS, JŲ RINKOS IR AMATŲ PLĖTROS 2012–2020 METŲ
PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2012 METAIS
Asignavimai, tūkst. litų
Tikslo, uždavinio ir priemonės pavadinimas
panaudojimo
patvirtinti
panaudoti
procentas
Strateginis tikslas – išsaugoti ateinančioms kartoms tradicinius amatus ir užtikrinti tautinio paveldo
produktų – etninės kultūros vertybių – perėmimą ir tradicijų tęstinumą
Strateginio tikslo priemonė – tautinio paveldo 10
4,8
48
produktų paklausos didėjimo nustatymas tarp
vartotojų, procentais (nustatoma apklausos būdu)
Tikslas – plėtoti valstybės pagalbą, skatinančią tautinio paveldo produktų išsaugojimą, kūrimą ir realizavimą
Pirmo tikslo priemonė – tradicinių amatininkų, 0
0
0
pasinaudojusių valstybės pagalbos galimybėmis,
dalies nustatymas procentais
Uždavinys – tęsti tautinio paveldo produktų sertifikavimo procesą
Priemonė – tautinio paveldo produktų sertifikavimas 32
17,6
55
Priemonė – parama tradiciniams amatininkams, kurių 20
18,2
91
gaminiai pripažinti A kategorijos tautinio paveldo
produktais, pripažinimo patvirtinimo išlaidoms
kompensuoti
Uždavinys – tobulinti teisines prielaidas, skatinančias tautinio paveldo produktų ir tradicinių amatų
išsaugojimą
Priemonė – Tautinio paveldo veiklos subjektų
0
0
0
finansavimo taisyklių pakeitimo, kuriame būtų
numatytas išplėstas teikiamos valstybės pagalbos
veiklų skaičius, parengimas
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Priemonė – tautinio paveldo produktų aprašų,
0
0
0
kuriuose būtų išryškinti etnografinių regionų
skirtumai, parengimas
Uždavinys – sudaryti sąlygas teikti valstybės pagalbą ir Europos Sąjungos paramą tradiciniams
amatininkams, kurių gaminiai sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo produktais
Priemonė – parama tautinio paveldo produktų
130
154
118
gamintojų, tradicinių paslaugų teikėjų projektams
Uždavinys – skatinti tradicinių amatų centrų kūrimą Lietuvoje (ypač Vidurio Lietuvoje ir Vilniaus regione),
užtikrinti tradicinių amatų centrų veiklą
Priemonė – parama tradiciniams amatų centrams
4 900
3 722
76
įkurti
Tikslas – išplėtoti ir koordinuoti tradicinių amatų mokymo sistemą
Antro tikslo priemonė – tradicinių amatininkų, kurių - *
tradicinių amatų veiklos kvalifikacijos lygis pakilo,
dalies nustatymas procentais (nustatoma apklausos
būdu)
Uždavinys – tobulinti tradicinių amatininkų mokymus
Priemonė – tradicinių amatininkų kvalifikacijos
-*
tobulinimo metodikų parengimas
Uždavinys – užtikrinti tradicinių amatininkų ir tradicinių paslaugų teikėjų kvalifikacijos tobulinimo,
vadybos, verslumo ir rinkodaros mokymus
Priemonė – tradicinių amatininkų ir tradicinių
-*
paslaugų teikėjų kvalifikacijos tobulinimo
neformaliojo švietimo programos parengimas ir
mokymų organizavimas
Uždavinys – skatinti tradicinių amatų meistrus perduoti tradicinių amatų įgūdžius jaunimui
Priemonė – tradicinių amatininkų, kurie yra atestuoti 0
582
> 100
ir pripažinti tradicinių amatų meistrais, įtraukimas į
švietimo sistemą ir edukacinių užsiėmimų, kuriuose
vaikai ir jaunimas galėtų susipažinti su tradiciniais
amatais, organizavimas
Priemonė – tradicinių amatininkų, tradicinių amatų
-*
meistrų ir tradicinių paslaugų teikėjų mokymo
metodinių rekomendacijų profesijos, bendrojo
lavinimo mokytojams ir meistrams parengimas,
mokymo metodikos taikymo kursų organizavimas
Uždavinys – atlikti mokslinius tyrimus ir tautinio paveldo produktų plėtros stebėseną
Vykdomas 2013 m.
Priemonė – tautinio paveldo produktų plėtros
20
0
stebėsena
Priemonė – tradicinių amatininkų įtraukimo į švietimo 0
0
sistemą galimybių studija ir jos įgyvendinimas
Tikslas – formuoti patrauklų tautinio paveldo produktų įvaizdį šalyje ir užsienyje
Trečio tikslo priemonė – Tautinio paveldo produktų 20
19,3
97
įvaizdžio gerėjimo tarp vartotojų nustatymas
procentais (nustatoma apklausos būdu)
Uždavinys – populiarinti tautinio paveldo produktus ir tradicines paslaugas
Priemonė – finansuoti leidybos ir populiarinimo
30
32,8
109
projektus, pristatančius tautinio paveldo produktus
šalyje ir užsienyje
02
42,52
>100
Priemonė – parama tautinio paveldo produktams
30
32
107
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pristatyti nacionalinėse ir tarptautinėse turizmo, žemės 51
01
0
ir maisto ūkio specializuotose parodose ir mugėse
Priemonė – kasmetinis konkurso organizavimas
10
10,4
104
siekiant premijuoti sėkmingiausiai dirbančius
tradicinius amatininkus ir tradicinių amatų centrą
Priemonė – tautinio paveldo konferencijos
20
20
100
organizavimas
Priemonė – prekybos vietų, skirtų prekiauti tautinio
0
0
0
paveldo produktais, kūrimo skatinimas*
Uždavinys – skatinti tradicinių amatininkų ir tradicinių paslaugų teikėjų asociacijų veiklą ir jų pateiktų
projektų įgyvendinimą
Priemonė – parama tradicinių amatininkų ir tradicinių 50
59,7
119
2
2
paslaugų teikėjų asociacijų projektinei veiklai
20
140
700
Uždavinys – stiprinti tradicinių amatininkų ir tradicinių paslaugų teikėjų tarpusavio ryšius ir
bendradarbiavimą su turizmo sektoriais
Priemonė – bendrų projektų, populiarinančių tautinio 0
0
0
3
paveldo produktus turizmo sektoriuje, finansavimas* 103
10
100
4
4
10
10
100
Uždavinys – tobulinti informacinį tinklalapį, skirtą tradiciniams amatams plėtoti ir tautinio paveldo
produktams populiarinti
Priemonė – tautinio paveldo interneto svetainės
20
8
40
atnaujinimas ir papildymas anglų, rusų ir kt. kalbomis,
tautinio paveldo produktų paplitimo žemėlapio
pildymas
Iš viso TPP programos priemonėms finansuoti (1+2) 5 337
4359,3
82
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
5 292
4098,8
77
iš jo:
392
376,8
96
1.1. Žemės ūkio ministerijos nacionalinio biudžeto
lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės 4 900
3722
76
paramos lėšos
2. Kitų institucijų, dalyvaujančių įgyvendinant TPP
45
260,5
> 100
programą, lėšos (KM, ŪM, VSTT, VTD)
––––––––––––––––––––––––––––
* asignavimai 2012 metams nebuvo planuoti.
- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
- Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
3
- Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
4
– Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
1
2

Žemės ūkio ministerija. Siekdama įgyvendinti TPP programos uždavinius ir suplanuotus
rezultatus iš valstybės biudžeto skyrė 392 tūkst. litų priemonėms vykdyti.
Strateginio tikslo priemonės „Tautinio paveldo produktų paklausos didėjimo ir įvaizdžio
nustatymo tyrimas“ apklausos būdu tarp vartotojų numatytas baigti 2013 m., todėl 2012 metais
panaudota tik 80 proc. numatytų asignavimų.
Vadovaujantis Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių
mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 529 (Žin., 2008, Nr. 66–

45
2508), 3 ir 17 punktais, Tradicinių gaminių sertifikavimo ekspertų komisijos, sudarytos žemės ūkio
ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3D-499 (Žin., 2008, Nr. 107-4111), 2011 m. lapkričio
3 d. posėdyje (2011-11-10 posėdžio protokolo Nr. 8D-468(5.50) buvo pasiūlyta sudaryti vieną
bendrą Tradicinių gaminių, tradicinių veislių augalų, gyvūnų ir jų produktų, tradicinių paslaugų,
tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų
komisiją, nes akcentuota, kad daugelis komisijų narių dalyvauja visų trijų – Tradicinių gaminių
sertifikavimo, Tradicinių veislių augalų, gyvūnų ir jų produktų sertifikavimo, Tradicinių paslaugų,
mugių, amatų mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir
atestavimo ekspertų komisijų darbe. Atsižvelgiant į tai, 2012 metais buvo sutaupyta 45 proc. lėšų,
numatytų Tautinio paveldo produktų sertifikavimo paslaugoms atlikti. Sutaupytos lėšos panaudotos
padidinti valstybės pagalbą tradicinių amatininkų projektams, todėl panaudoti asignavimai valstybės
pagalbai padidėjo 18 proc.
Pagal Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos III krypties priemonę „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“ planiniu būdu yra teikiama parama savivaldybėms steigti tradicinių amatų
centrus. 2011 metais buvo patvirtinta 10 projektinių pasiūlymų steigti tradicinių amatų centrus,
tačiau 2012 m. pradžioje Ukmergės r. savivaldybė atsisakė projekto įkurti rajone tradicinių amatų
centrą, todėl planuoti asignavimai uždaviniui „Skatinti tradicinių amatų centrų kūrimą Lietuvoje“
panaudoti 76 proc., be to, amatų centrų steigimo projektai yra tęstiniai, todėl numatyta, kad 2013
metais lėšų įsisavinimas bus didesnis.
Kultūros ministerija. 2012 metais buvo planuota 20 tūkst. litų skirti tradicinių amatininkų
ir tradicinių paslaugų teikėjų asociacijų projektinei veiklai, tačiau iš Kultūros ministerijos vykdytų
programų projektams, susijusiems su tautinio paveldo produktų populiarinimu, skirta 240,5 tūkst.
litų. Finansuoti tradicinių amatų edukaciniai užsiėmimai vaikams ir jaunimui, parodos, mugės,
kuriuose pristatyti ir populiarinti tautinio paveldo produktai ir tradicinės paslaugos, bei kt. projektai.
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Planuota 2012 metais
skirti 5 tūkst. litų tautinio paveldo produktams nacionalinėse ir tarptautinėse turizmo, žemės ir
maisto ūkio specializuotose parodose pristatyti, tačiau planuoti asignavimai nepanaudoti.
Lietuvos
Respublikos Vyriausybė rekomendavo įgyvendinant programą dalyvauti
savivaldybėms, kurios turėtų skirti savivaldybių biudžetų lėšų programos priemonėms finansuoti.
Duomenys apie savivaldybių dalyvavimą ir skirtas lėšas priemonėms, susijusioms su tautinio
paveldo produktų plėtra, pateiktos lentelėje.
SAVIVALDYBIŲ REZULTATAI ĮGYVENDINANT TAUTINIO PAVELDO APSAUGOS,
JŲ RINKOS IR AMATŲ PLĖTROS 2012–2020 METŲ PROGRAMĄ 2012 M.
Skirta
lėšų,
Atlikti darbai
Vykdytojas
tūkst.
Lt
Strateginis tikslas: Išsaugoti ateinančioms kartoms tradicinius amatus ir užtikrinti tautinio paveldo produktų –
etninės kultūros vertybių – perėmimą ir tradicijų tęstinumą
1. Plėtoti
1.2.
Nustatytos rinkliavų lengvatos už leidimą prekiauti ar Druskininkų valstybės
Tobulinti
teikti paslaugas Druskininkų savivaldybės teritorijos savivaldybė
pagalbą,
teisines
viešosiose vietose ir renginių metu tradiciniams
skatinančią
prielaidas,
amatininkams, turintiems tautinio paveldo produktų
tautinio
skatinančias
sertifikatą, taip pat skiriamos prioritetinės vietos
paveldo
tautinio
prekybai ar amatų demonstravimui.
TPP
programos
tikslai

TPP
programos
uždaviniai
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produktų
išsaugojimą,
kūrimą ir
realizavimą

paveldo
produktų ir
tradicinių
amatų
išsaugojimą

1.4. Skatinti
tradicinių
amatų centrų
kūrimą
Lietuvoje

2. Išplėtoti ir
koordinuoti
tradicinių
amatų
mokymo
sistemą

2.3. Skatinti
tradicinių
amatų
meistrus
perduoti
tradicinių
amatų
įgūdžius
jaunimui

Tarybos
sprendimu
atleisti
nuo
mokesčio
prekiaujantieji tautinio paveldo produktais, sumažintas
50 procentų pajamų mokesčio dydis už verslo liudijimą
asmenims, turintiems tautinio paveldo sertifikatus.
Numatytos prekybos vietos, kurioms netaikoma vietinė
rinkliava prekiauti tautinio paveldo produktais masinių
renginių metu: folkloro šventė ,,Pūsk, vėjuži!” – 51,
folkloro festivalis ,,Tek saulužė ant maračių“ – 66,
senųjų amatų dienos Neringoje – 35.
Taip pat savivaldybės tarybos sprendimu yra numatyta,
jog jei tokiuose renginiuose kaip „Pamario krašto žvejo
šventė“ ir „Žuvies turgus Preiloje“ bus prekeivių,
turinčių tautinio paveldo produkto sertifikatus, vietinė
rinkliava nebus taikoma.
Finansuoti kuriami 3 amatų kiemeliai: Alovėje,
Vaisodžiuose, Dauguose ir 1 tradicinių amatų centras
Pivašiūnuose.
Finansuoti projektai:
1. „Amatų centro įkūrimas Dargužių kaime
įgyvendinimas“;
2. Tradicinės keramikos centro Merkinėje „Dar gyvas
Merkinės molis“.
Finansuotos
etninės
kultūros
renginių/
švenčių/festivalių metu organizuotos 3 edukacinės
mokyklėlės, kurių metu buvo pristatomas tradicinis
amatas – vėtrungių gamyba. Edukacinius užsiėmimus
vykdė tradicinių amatų meistras Vaidotas Bliūdžius.
Finansuotos 4 šventės, kuriose vyko amatų
demonstravimas (folkloro festivalis ,,Tek saulužė ant
maračių; Pamario krašto žvejo šventė; Senųjų amatų
dienos Neringoje; folkloro šventė ,,Pūsk, vėjuži!”).
Finansuota:
1. Tradicinių amatų mokymo programa jaunimui
„Gyvas Aukštaitijos kaimas“;
2. Tradicinių amatų edukacinės programos Smilgių
seniūnijos gyventojams: „Medžio kalba“, „Ugnis ir
geležis“, „Aukštaitiška sodyba“, „Apavo gamyba“;
3. Projektas „Amatų olimpiada“, kurioje vyko
tradicinių amatų mokymai.
Finansuota:
1. Raseinių krašto istorijos muziejuje tęstinė mokymo
programa „Tradicinė kultūra. Amatų cechas muziejuje“
(ją sudarė 4 dailiųjų amatų: audimo, vilnos vėlimo,
keramikos, žilvičio pynimo gaivinimo ir populiarinimo
programos. Programoje dalyvavo 4 amatų meistrai.
Surengti 48 (po 12 kiekvieno amato) mokymaipraktiniai seminarai. Mokymuose dalyvavo 311
dalyvių.);
2. 36 tradicinių amatų pristatymo, gaivinimo ir
populiarinimo edukacinės programos Raseinių krašto
istorijos muziejuje;
3. Kiti edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 648
mokiniai ir jaunimas.
Finansuoti:
1. „Tradicinės drožybos mokymai“;
2. Projektas „Karpinių ir sodų rišimas“;
3. Edukaciniai užsiėmimai Vaikų ir jaunimo drožybos

Kelmės r.
savivaldybė

Neringos
savivaldybė

Alytaus r.
savivaldybė
Varėnos r.
savivaldybė

95,8
6

Neringos
savivaldybė

2

Panevėžio r.
savivaldybė

3,25

Raseinių r.
savivaldybė

9

Varėnos r.
savivaldybė

14,8
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3. Formuoti
patrauklų
tautinio
paveldo
produktų
įvaizdį šalyje
ir užsienyje

3.1.
Populiarinti
tautinio
paveldo
produktus ir
tradicines
paslaugas

studijoje „Kadagys“;.
4. Edukaciniai užsiėmimai Merkinėje „Liaudies meno
mokyklėlė“.
Organizuoti 9 renginiai, kuriuose tradiciniams
amatininkams nemokamai buvo skirtos laikinos
prekybos vietos prekiauti tradiciniais gaminiais.
Dauguose Daugų aikštėje įrengtos 6 nuolatinės
prekybos vietos, skirtos prekiauti tautinio paveldo
produktais.
1. Finansuoti leidiniai:
Katalogas ,,Joniškio krašto identitetas tekstilėje“;
Lankstinukas lietuvių, latvių, anglų kalbomis ,,Amatų
diena“; Mato Slančiausko sodyboje – muziejuje
Reibinių kaime“;
Vaizdinė medžiaga DVD ,,Amatų diena“;
Etninės kultūros Joniškio krašto kalendorius ,,Nauji
gaspadoriai – švieži kalendoriai“.
2. Finansuotos tradicinės parodos, renginiai,
ekspedicijos.
Finansuota tautinio paveldo produktų paroda
Kaišiadorių kultūros ir meno centre.
Finansuota miesto šventė „Hanza Kaunas 2012“,
kurioje pristatyti tradicinių amatininkų gaminai
Finansuota nacionalinė šventė „Linas 2012“
Finansuotas pleneras „Lietuvos šviesuolių atminimo
įamžinimas Užventyje – kryždirbystės plėtra“.
Finansuota: Parodų ir renginių – 114; Mugių – 3;
Konferencijų – 1.
Premijuoti 2 tradiciniai amatininkai.
Finansuota:
1. Amatų diena, kurioje pristatyta amatininkų,
tautodailininkų darbų paroda–pardavimas, tautinio
paveldo produktai;
2. Tradicinė naminės duonos kepėjų šventė „Visur
duona su pluta“;
3. Projektas „Iš praeities į ateitį – Miežiškėnų
tradicinės kultūros išsaugojimas ir skleidimas“, kurio
metu pristatyti tautinio paveldo produktai ir tradiciniai
amatai.
Finansuotas renginys „Nacionalinių veislių žemaitukų
žirgų ir lietuvių skalikų išsaugojimo aktualijos“.
Finansuoti renginiai:
1. Raseinių krašto tradicinių amatų mugė. Mugės metu
kiekviena seniūnija pristatė savo amatininkus, jų darbų
parodas, demonstravo amatus, pateikė ir pristatė
kulinarinio paveldo patiekalus, istorinį paveldą ir
pasakojo apie pirmuosius žemdirbius, demonstravo
senovinį žemdirbių naudotą inventorių. Mugė skatino
vietinių amatų atgaivinimą ir panaudojimą, patirties,
susijusios su tradiciniais amatais, sklaidą. Mugėje
dalyvavo 336 dalyviai iš 12 seniūnijų.
Skirta lėšų tradiciniams amatininkams
amatų
demonstravimui renginių metu.
Skirta lėšų tradiciniams amatininkams dalyvauti
įvairiuose renginiuose ir parodose.
Finansuota:
1. Odetos Bražėnienės margučių paroda ir margučių

Alytaus r.
savivaldybė

Joniškio r.
savivaldybė
4,6

Kaišiadorių r.
savivaldybė
Kauno m.
savivaldybė
Kelmės r.
savivaldybė

Kretingos r.
savivaldybė
Panevėžio r.
savivaldybė

7,7
0,8
33
2
2,5
16,61
2,1
3,6

Plungės r.
savivaldybė
Raseinių r.
savivaldybė

2,5

Šilutės r.
savivaldybė
Širvintų r.
savivaldybė
Utenos r.
savivaldybė

0,56

20

7

0,8
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3.3. Stiprinti
tradicinių
amatininkų ir
tradicinių
paslaugų
teikėjų
tarpusavio
ryšius ir
bendradarbia
vimą su
turizmo
sektoriais

marginimo edukacinė programa Airijoje;
2. Tradicinių amatų meistrų darbų paroda Utenos
kraštotyros muziejuje;
3. Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas“ veikla 2012
m.;
4. Tradicinių amatininkų, amatų meistrų ir tradicinių
paslaugų teikėjų asociacijų projektinė veikla.
Finansuoti projektai:
Varėnos r.
1. „Tradicinė Dzūkijos regiono mugė „Auksalio savivaldybė
kupkas“;
2. „Tradicinė Dzūkijos regiono kalėdinė mugė
„Atvažiavo šventa Kalėda“;
3. „Tradicinių amatininkų darbų parodos Varėnoje“;
4. „Varėnos legendų parkas“
5. Konferencija „Auksalio kupkas“;
6. Tradicinių amatų, kulinarinio paveldo pristatymas
„Grybų šventėje 2012 “.
Alovės bendruomenės visuomeninei organizacijai
Alytaus r.
„Susiedai“ ir Punios kaimo visuomeninei organizacijai savivaldybė
„Punios ainiai“ skirta lėšų įsigyti įrangai maisto
paveldui puoselėti.
Finansuotas tautinio paveldo produktus
Joniškio r.
populiarinantis bendras projektas „Amatų diena“
savivaldybė
Joniškyje.
Finansuotas projektas „Vėtrungių gamybos
Neringos
pristatymas“ Neringos savivaldybės stende turizmo
savivaldybė
parodoje ,,Vivatur 2012“. Pateikėjas – Vaidotas
Bliūdžius).
Finansuotas projektas „Stanislovas Riauba – Plungės r.
Žemaitijos Andersonas“.
savivaldybė
Finansuoti reklaminiai bukletai „Keliaukite po
Varėnos r.
Varėnos kraštą“: „Duonos keliu“, Grikių keliu“,
savivaldybė
„Senųjų amatų keliu“.
Iš viso savivaldybės skyrė lėšų:

1
1
18
60,9

0,62

3

1,5

1
10

231,64
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IV. VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
XIV. LIETUVOS KAIMO PLĖTRA
Praėję metai žemės ūkio gamybai buvo itin palankūs. Išankstiniais skaičiavimais, 2012
metais buvo pagaminta žemės ūkio produkcijos už 9,4 mlrd. litų, palyginti su 2011 metais žemės
ūkio produkcijos apimtis padidėjo 13,8 proc. 2012 metais gautas rekordinis grūdinių augalų derlius
– 4,7 mln. t arba 43 proc. daugiau negu 2011 metais. Augalininkystės produkcija išaugo 23,2 proc.,
gyvulininkystės – 0,7 proc.
Pridėtinė vertė žemės ūkyje, medžioklėje ir miškininkystėje 2012 metais išaugo 8,6 proc.,
palyginti su 2011 metais.
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – programa) įgyvendinimas.
Nuo programos įgyvendinimo pradžios pateikta 770,7 tūkst. paraiškų, kuriose prašoma
paramos suma yra 8,57 mlrd. litų, pasirašyta paramos sutarčių už 6,55 mlrd. litų, išmokėta 5,08
mlrd. litų, arba 64 procentai visų programai skirtų lėšų. Per 2012 metus pasirašyta 73,42 tūkst.
paramos sutarčių, kuriose numatyta 1,08 mlrd. litų, išmokėta 929,8 mln. litų paramos, arba 12
procentų visam programiniam laikotarpiui skirtos sumos.
Sparčiausiai paramos lėšomis remiamus projektus įgyvendinti sekasi jauniesiems
ūkininkams – jiems išmokėta 98 proc. visam laikotarpiui skirtų lėšų. Nedaug atsilieka
modernizuojantys savo ūkius – pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ išmokėta 90
proc. skirtų lėšų. Miškininkai aktyviai naudojasi parama pagal priemonę „Miškų ekonominės vertės
didinimas“ – išmokėta 75 proc. visam programiniam laikotarpiui skirtų lėšų.
Bioenergetikos plėtra. 2012 metais (negalutiniais duomenimis) šalyje pagaminta 120 tūkst.
tonų biodegalų arba 20 proc. daugiau negu 2011 metais. Spartesnei biodegalų gamybos plėtrai
neigiamą įtaką turėjo išaugusios žaliavų kainos ir nepalanki biodegalų rinkos situacija.
Programos parama buvo suteikta 3 biodujų jėgainių statybai ir 43 šiaudų granulių gamybos
projektams. 2012 metų pabaigoje kaimo vietovėse pastatytų šiaudų granulių gamybos įrenginių
instaliuota galia viršijo 80 tūkst. tonų, o medžio granulių gamybos pajėgumai padidėjo iki 100 tūkst.
tonų.
Tiesioginės išmokos. Už deklaruojamus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus Lietuvoje
žemdirbiams mokamos tiesioginės išmokos pagal vienkartinės tiesioginės išmokos (VIPS) už plotus
schemą, nepriklausomai nuo gaminamos produkcijos pobūdžio. Be minėtų išmokų žemdirbiams
mokamos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už deklaruotus pasėlių plotus, gyvulius ir
pieną. Už 2012 metus iš ES ir Lietuvos biudžeto iš viso bus išmokėta beveik 1,3 mlrd. Lt tiesioginių
išmokų.
Nuo 2004 m. kasmet mažėja paraiškų gauti tiesiogines išmokas skaičius, kadangi vykstant
struktūriniams pokyčiams žemės ūkyje stambėja ūkiai, dalis paramos gavėjų pasitraukia iš žemės
ūkio gamybos. 2011 metais 167,7 tūkst. paramos tiesioginėmis išmokomis prašiusių pareiškėjų
deklaravo 2,73 mln. hektarų plotą, o 2012 metais 157 tūkst. pareiškėjų deklaravo 2,75 mln. hektarų
plotą.
2012 m. spalio 16 – lapkričio 30 dienomis pareiškėjams už 2012 metais deklaruotus žemės
ūkio naudmenų plotus, atitinkančius paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus,
avansu buvo mokama vienkartinės išmokos už plotus dalis (200 Lt/ha). Lietuvos žemdirbiams buvo
išmokėta beveik 430 mln. litų, išmokas gavo apie 123 tūkst., arba 78 proc. visų pareiškėjų.
Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimas. Statistikos departamento
išankstiniais duomenimis 2012 m. iš Lietuvos eksportuota žemės ūkio ir maisto produktų už 14,6
mlrd. Lt (26,9 proc. daugiau nei per 2011 metus), importuota – už 11,2 mlrd. Lt (17,4 proc. daugiau
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negu 2011 metais). Teigiamas prekybos balansas 2012 m. sudarė 3,39 mlrd. Lt ir, palyginti su 2011
m., padidėjo 1,4 mlrd. Lt arba 74 proc.
Įvertinus kelerių metų valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės duomenis, stebima
eksporto apimčių ir eksporto rinkų geografijos plėtra (gyvūnai, gyvūniniai produktai ir pašarai
eksportuoti į 95 pasaulio šalis), buvo suderintas ir patvirtintas veterinarijos sertifikatas, kuriuo
suteikiama teisė eksportuoti žuvininkystės produktus į Kiniją.
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11.244,2
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3.387,6

2012 m.
(išankstiniai
duomenys)

Balansas

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys

Žemės reforma, žemės tvarkymas ir administravimas. Iki 2013 m. sausio 1 d. kaimo
vietovėse piliečių nuosavybės teisės į žemę, mišką ir vandens telkinius atkurtos į 3,97 mln. hektarų
žemės arba 98,84 procento ploto, nurodyto piliečių prašymuose, miestų teritorijose – į 31,7 tūkst.
hektarų žemės arba 79,67 procento ploto, nurodyto piliečių prašymuose, t. y. per 2012 m. kaimo
vietovėje nuosavybės teisių į žemę atkūrimo procentas padidėjo 0,38, o miestų teritorijoje – 6,98
procentiniais punktais.
Žemėtvarkos planavimo dokumentuose suformuota bendro 20,15 tūkst. ha ploto žemės
sklypų nuosavybės teisėms į žemę, mišką ir vandens telkinius atkurti ir asmeninio ūkio žemei
įteisinti.
Daugiau sandorių sudaryta dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pardavimo. 2012
metais sudarius 10,8 tūkst. pirkimo–pardavimo sutarčių, parduota 65,67 tūkst. hektarų valstybinės
žemės ūkio paskirties žemės už 274,15 mln. litų. Be to, patvirtintuose žemėtvarkos planavimo
dokumentuose suformuota bendro 128,35 tūkst. hektarų ploto valstybinės žemės ūkio paskirties
žemės sklypai, kuriuos numatoma parduoti.
2012 m. pradėtas miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimas aukcionuose, už kuriuos
gautos lėšos yra numatytos panaudoti kompensacijai už valstybės išperkamą žemę išmokėti – per
metus įvyko 32 miškų ūkio paskirties žemės sklypų aukcionai, kuriuose už 2,5 mln. litų parduoti 29
žemės sklypai.
Išmokėta 1,4 mln. litų piniginė kompensacija už valstybės išperkamą žemę, mišką ir
vandens telkinius.
Apleistos žemės plotų mažinimas. Buvo įgyvendinama 2011 m. patvirtinta Apleistos
žemės naudojimo programa – nustatyti apleistos žemės plotai visoje Lietuvoje, teisės aktuose
nustatytas didesnis žemės mokestis už apleistą žemę.
Aktyviai vykdyta valstybinė žemės naudojimo kontrolė. Per 2012 m. atlikta 4924 žemės
naudojimo patikrinimų, surašyta 1149 administracinių teisės pažeidimų protokolų.
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Gyvulių skaičiaus didinimas. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Gyvulių
registro duomenimis 2013 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo laikoma 683,9 tūkst. galvijų (2 proc.
daugiau nei prieš metus), iš jų 316,4 tūkst. karvių (karvių skaičius per metus sumažėjo beveik 12
tūkst., arba 3,6 proc.), skersti skirtų vyresnių nei 12 mėn. amžiaus bulių buvo 5 proc. daugiau, nei
2012 m. sausio 1 d.
Būtina dar šiais metais numatyti priemones, kurios didintų ūkinių gyvūnų skaičių, skatintų
veislinių gyvulių bandų augimą, ypatingą dėmesį skiriant mėsinės galvijininkystės ir avininkystės
plėtojimui mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse.
Kooperacija. 2012 m. buvo suteikta 1 244 tūkst. litų valstybės pagalba 12 kooperatinių
bendrovių (kooperatyvų).
Sukurta teisinė ir administracinė bazė pripažinti gamintojų organizacijas pieno sektoriuje.
Vadovaujantis 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 261/2012
(„Pieno paketas“), buvo apibrėžti nacionaliniai reikalavimai pieno gamintojų organizacijomis ir
nustatytos pripažinimo administracinės procedūros. Tikėtina, kad tai paskatins pieno gamintojų
telkimąsi į stambesnes, geriau organizuotas bei efektyviau veikiančias grupes (kooperatyvus,
asociacijas), kas suteiks galimybes pieno gamintojų organizacijoms svariau derėtis su perdirbėjais,
sustiprins pieno gamintojų derybines galias.
Pažymėtina, kad kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) turima žaliavinio pieno rinkos dalis
per 2012 metus nuo 30 proc. padidėjo iki 37 proc.
Pusiausvyros tarp verslo laisvės ir saugaus maisto gamybos skatinimas, reikalavimų
smulkiajam ir vidutiniam verslui mažinimas, vartotojų teisių gynimas.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) pasirašė 23 bendradarbiavimo
sutartis su verslo asociacijomis, su kuriomis betarpiškai bendradarbiavo, aptariant veiklos
reguliavimo klausimus.
2012 m. VMVT, vykdydama ūkio subjektų kontrolę, vadovavosi viešai paskelbtais
kontroliniais klausimynais, parengtais visoms VMVT kontroliuojamoms verslo priežiūros sritims.
Didžiausias dėmesys buvo skiriamas ūkio subjektų konsultavimui, o ūkio subjektams, pradėjusiems
veiklą ir vykdantiems ją trumpiau nei vienerius metus, poveikio priemonės netaikytos.
Ūkio subjektų veiklos priežiūra (kontrolė) buvo pagrįsta jų vykdomos veiklos rizikos
vertinimu, todėl didžiausios rizikos ūkio subjektai buvo tikrinami vidutiniškai 3 kartus dažniau nei
tinkamai teisės aktų nuostatas įgyvendinantys. Iš patikrintų maisto tvarkymo subjektų 90,1 proc.
tinkamai vykdė teisės aktų reikalavimus, planinių patikrinimų dalis sudarė 65 proc.
2012 m. užtikrintas sklandus konsultavimo sistemos veikimas, suteikta 2711 konsultacijų,
t. y. tris kartus daugiau nei 2011 metais. Visą parą veikiančia nemokama telefono linija vykdytas
vartotojų skundų, prašymų registravimas.
Proporcingos ir efektyvios valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės rezultatas – aukštas
maisto saugos lygis, kuris yra būtina sąlyga konkurencingai ūkinei veiklai plėtoti. 2012 m. daugiau
nei 99 proc. visų laboratorijoje tirtų maisto mėginių atitiko saugos reikalavimus.
Praėjusių metų birželio mėn. Europos Komisija priėmė sprendimą, pripažindama Lietuvą
enzootinės galvijų leukozės neapimta šalimi. Šis sprendimas labai svarbus plėtojant prekybą
galvijais su kitomis ES valstybėmis bei trečiosiomis šalimis.
2012 m. priimti teisės aktai, mažinantys administracinę naštą verslui: sudaryta galimybė
ūkio subjektams, pageidaujantiems gauti leidimus įvežti (išvežti) gyvūnus (jų dalis ir gaminius),
pateikti dokumentus elektroninėje leidimų išdavimo informacinėje sistemoje, įteisinta galimybė
skersti paukščius ir kiškinius gyvūnus mažais kiekiais bei tiekti šviežią mėsą vietinei rinkai.
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V. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI
1. Didinti žemės ūkio konkurencingumą, kaimo vietovių patrauklumą (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės I prioriteto „Ekonomikos augimas, užimtumo didinimas, skurdo ir
socialinės atskirties mažinimas“ 1.1 kryptis „Lietuvos ūkio konkurencingumo didinimas“).
1.1. Didinti gyventojų užimtumą ir kaimo vietovių konkurencingumą, suteikiant investicinę
paramą ir skatinant kooperaciją ir inovacijas žemės ir maisto ūkyje (2013 m. I–IV ketv.);
1.2. Skirti reikšmingą dėmesį perdirbtiems žemės ūkio produktams ir didinti žemės ūkio ir
maisto produktų eksportą, vykdant eksporto skatinimo priemones ir skatinant verslo atstovus
dalyvauti ES žemės ūkio produktų populiarinimo ir informavimo programose (2013 m. I–IV ketv.);
1.3. Parengti gyvulininkystės plėtros programą, kuri sudarytų sąlygas kasmet didinti ūkinių
gyvūnų skaičių, numatytų skatinimą veislinių gyvulių bandoms augti, ypatingą dėmesį skiriant
mėsinės galvijininkystės ir avininkystės plėtojimui mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse,
veislininkystei (2013 m. IV ketv.);
1.4. Palaikyti žemdirbių pajamas tiesioginėmis ir aplinkosaugos išmokomis (2013 m. I–IV
ketv.);
1.5. Užtikrinti kaimo vietovių darnią plėtrą, skatinant socialinę partnerystę ir remiant vietos
veiklos grupių bei kaimo bendruomenių veiklą (2013 m. I–IV ketv.);
1.6. Sudaryti sąlygas 30 tūkst. ha melioruotos žemės techninei būklei pagerinti (2013 m. I–IV
ketv.);
1.7. Griežtinti žemės naudojimo valstybinę kontrolę ir kadastrinius matavimus atliekančių
asmenų kontrolę (2013 m. I–IV ketv.);
1.8. Diegti elektroninių paslaugų teikimo programas, kurios sudarys sąlygas vartotojams
susipažinti su informacija apie žemės naudojimą, laisvą valstybinę žemę, nekilnojamojo turto
kadastro duomenų judėjimą, parengti reikiamą informaciją žemės mokesčių ir ES lėšų
administravimui (2013 m. I–IV ketv.);
1.9. Atnaujinti Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuotolinių
stočių (LitPOS) tinklą, geodezinį pagrindą ir teikti vartotojams patikimus duomenis, naudojamus
nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams, teritorijų planavimui bei kitiems uždaviniams
spręsti (2013 m. I–IV ketv.).
Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas 1 prioriteto įgyvendinimas
Siektina reikšmė
1. Investicinę paramą gavusių ūkių skaičius, vnt. (pagal priemonę „Žemės ūkio
1 500
valdų modernizavimas“)
2. Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto vertės padidėjimas, palyginti su 2012
5
m., proc.
3. Bendroji gyvulininkystės produkcija, mlrd. Lt
3,45
4. Žemdirbių pajamų (kartu su tiesioginėmis ir kompensacinėmis išmokomis),
2
skaičiuojant vienam dirbančiajam, pokytis palyginti su praėjusiais metais, proc.
5. Sutarčių vietos projektams įgyvendinti skaičius, vnt.
500
6. Žemės sklypų kadastro duomenų bylų skaičius
80 000
2. Skatinti bioenergetikos plėtrą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės III prioriteto
„Energetinio efektyvumo ir saugumo didinimas“ 3.4 kryptis „Darni atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimo plėtra“).
2.1. Užtikrinti biodegalų gamybos didinimą efektyviai panaudojant valstybės pagalbos lėšas
(2013 m. I–IV ketv.);
2.2. Skatinti biomasės atliekų panaudojimą energijai gaminti (2013 m. I–IV ketv.).
Rodiklis, pagal kurį vertinamas 2 prioriteto įgyvendinimas
1. Biodegalų gamybos pokytis palyginti su praėjusiais metais, proc.
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3. Įgyvendinti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai programos keliamus tikslus
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės V prioriteto „Europos Sąjungos, užsienio ir gynybos politikos
stiprinimas“ 5.1. kryptis „Pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai ir
atsakingas pirmininkavimas“).
3.1. Pirmininkauti 83 Europos Sąjungos Tarybos darbo grupėms ir komitetams, užtikrinant
sklandų darbą, veiklos tęstinumą ir siekiant reikalingų sprendimų (2013 m. III–IV ketv.);
3.2. Sklandžiai atlikti 9 pirmininkavimo renginių Lietuvoje koordinavimo ir organizavimo
darbus (2013 m. III–IV ketv.).
4. Stiprinti maisto saugą ir kokybę nuosekliai bendradarbiaujant su verslu ir užtikrinti
apsaugą nuo gyvūnų užkrečiamų ligų.
4.1. Didinti ekologinės gamybos ūkiuose sertifikuotų gyvulių skaičių (2013 m. I–IV ketv.);
4.2. Didinti kokybiškų produktų, pripažintų pagal ES reglamentų nuostatas, ir sertifikuotų
išskirtinės kokybės produktų gamintojų skaičių (2013 m. I–IV ketv.);
4.3. Siekti, kad būtų gautas šalies, laisvos nuo galvijų tuberkuliozės, leukozės ir bruceliozės,
statusas (2013 m. I–IV ketv.);
4.4. Užtikrinti, kad rinkai tiekiamas maistas būtų saugus, atitiktų kokybės reikalavimus
visuose maisto tvarkymo etapuose (2013 m. I–IV ketv.).
Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas 4 prioriteto įgyvendinimas
Siektina reikšmė
1. Ekologinės gamybos ūkiuose sertifikuotų gyvulių skaičiaus padidėjimas,
5
palyginti su 2012 metais, proc.
2. Sertifikuotų išskirtinės kokybės produktų gamintojų skaičiaus padidėjimas,
30
palyginti su 2012 metais, proc.
3. ES lygmeniu įregistruotas naujas maisto produkto (sūrio) pavadinimas kaip
1
saugoma geografinė nuoroda
4. Gyvulių bandų, kurioms siekiama gauti šalies, laisvos nuo galvijų
99,8
tuberkuliozės, leukozės ir bruceliozės statusą, proc.
5. Mėginių, neatitikusių maisto produktų saugos ir kokybės reikalavimų, proc.
1
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