LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

NAUJIENLAIŠKIS, 2018 M. SPALIS, NR. 3
Pristatyta melioracijos įrenginių atstatymui skirtų lėšų panaudojimo tvarka
Artimiausiu metu Lietuvą pasieks beveik 17 mln. Eur iš Europos Sąjungos Solidarumo fondo, skirtų melioracijos įrenginių, nukentėjusių nuo liūčių, atstatymui.
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) susitikime su šalies savivaldybių žemės ūkio skyrių specialistais pristatė šių lėšų gavimo, panaudojimo bei kontrolės tvarką.
Kalbėdamas apie ES Solidarumo fondo Lietuvai skirtas lėšas žemės ūkio ministras Giedrius Surplys pasidžiaugė, kad nepaisant
vyravusio skepsio, po 2017 m. liūčių buvo teikta paraiška Europos Komisijai dėl paramos skyrimo.
„17 mln. Eur bus paskirstyti visoms savivaldybėms, vakar iš Europos Komisijos atėjo žinia, kad artimiausiu metu pinigai jau
bus Lietuvos sąskaitoje, tuomet pradėsime visas procedūras. Kaip žinote, visus pirkimus savivaldybės darys pačios, padedamos
VĮ Valstybės žemės fondo. Tie pinigai daugeliui savivaldybių bus kelis kartus didesnis įnašas negu būdavo iki šiol“, – kalbėjo
žemės ūkio ministras G. Surplys.

Ši dotacija skirta valstybei nuosavybės teise priklausančiai pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti.
Nustatyta, kad dotacija bus skirta pažeistų melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontui ir (ar) rekonstravimui, melioracijos infrastruktūros statinių atstatymui (tiltų, pylimų, tvenkinių užtvankų hidrotechnikos statinių rekonstravimui) ir pažeistų
drenažo sistemų rekonstravimui.
Finansinė parama turės būti panaudota per 18 mėn. nuo paramos išmokėjimo dienos. Per numatytą laiką nepanaudota parama
turės būti grąžinta.
VĮ Valstybės žemės fondas su savivaldybių administracijomis sudarys sutartis dėl finansavimo, tačiau, jei kuri savivaldybės
administracija atsisakys pasirašyti tokią sutartį arba per 10 darbo dienų jos nepasirašys, jai skirtos Solidarumo fondo lėšos bus
perskirstytos kitoms savivaldybių administracijoms.
Taip pat ruošiama melioracijos valdymo, finansavimo ir teisinių santykių pertvarkymo koncepcija, ji bus pristatyta
artimiausiu metu.
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BŽŪP: būtina greita reakcija jau šiandien
Europos Sąjungai pirmininkaujanti Austrija į Vieną rugsėjo pabaigoje sukvietė visus ES žemės ūkio ministrus. Neformaliame susitikime buvo keičiamasi nuomonėmis dėl ES bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ateities po 2020 m. Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys paragino ne tik galvoti apie ilgametę perspektyvą, bet greitai reaguoti jau dabar,
nes emigruojantiems ir ūkius parduodantiems Lietuvos ūkininkams pagalbos reikia šiandien.
Atkreipdamas visų ministrų dėmesį į sparčiai plintančio afrikinio kiaulių maro (AKM) problemą, ministras G. Surplys pabrėžė,
kad šiandien didžiausias iššūkis tenka valstybėms narėms, kuriose AKM nustatomas kiaulių laikymo vietose. Šiuo metu ES apribojimai taikomi visiems be išimties komerciniams ūkiams, neatsižvelgiant į juose taikomų biosaugos reikalavimų lygį. Įvestas
zonavimas dar labiau apsunkina kiaulininkystės sektoriaus padėtį, nes sveikos kiaulės, užaugintos III zonoje, negali būti išvežtos
į valstybes, neužkrėstas AKM. „Ar gali kiaulių augintojai šiandien tikėtis Europos Komisijos priemonių, skirtų padengti kainų
skirtumą, kuris susidarė dėl pritaikytų apribojimų įvedant III-ąją zoną?“ – klausė ministras.
Mūsų šalį pernai užklupusios liūtys, o šiemet visą Europą kamuojanti sausros problema patvirtina – būtina rizikos valdymo priemonė. Ministras G. Surplys pasigedo ir didesnio ES jautrumo dėl žemdirbių patirtų nuostolių.
„Labai svarbu, kad pakankamas dėmesys būtų skiriamas ūkininkų ekonominei motyvacijai. Tik taip galime turėti efektyvią aplinkai draugišką žemės ūkio politiką“, – kalbant apie didėjančias aplinkosaugos ambicijas sakė ministras G. Surplys. Ministras
taip pat ragino tinkamą dėmesį skirti vietovių su gamtinėmis kliūtimis rėmimui. Lietuvoje kaimo gyventojų emigracija, ypač iš
nepalankių ūkininkauti vietovių, yra didžiausia tarp ES valstybių.
Lietuvai labai svarbi smulkių ūkių plėtra. Tokiems ūkiams skatinti ypač reikalingos nesudėtingos rėmimo priemonės, nereikalaujančios rengti verslo planų. Turėtų būti užtikrintas lankstumas šalims pačioms apsibrėžti priemones atsižvelgiant į specifinius
kiekvienos poreikius.
ES pagaminti aukštos kokybės maisto produktai jau seniai užsitarnavo vartotojų pripažinimą visame pasaulyje. Pasak Lietuvos
ministro, didėjantis tokios produkcijos poreikis visuomenėje atveria ūkininkams galimybes gaminti mažiau ir uždirbti daugiau.
Lietuvoje šis procesas nestovi vietoje: pradedamos rengti sveiko maisto konferencijos, startavo trumpoji tiekimo grandinė – ūkininkai tiekia ekologišką maistą Ukmergės darželiams.
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Netrukus pradedami mokėti tiesioginių išmokų avansai
Jau nuo spalio 16 d. pradedami mokėti tiesioginių išmokų avansai už 2018 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Planuojama, kad avansai – 241,2 mln. eurų – pasieks pareiškėjus iki lapkričio 30 d. Likusi tiesioginių išmokų
dalis į pareiškėjų sąskaitas bus pevedama nuo gruodžio 1 d.
Lietuva kartu su kitomis nuo sausros nukentėjusiomis ES šalimis kreipėsi į Europos Komisiją ir įtikino lanksčiau pažvelgti į reglamentą – mokėti žemdirbiams ne 50 proc., bet didesnius tiesioginių išmokų avansus. Tiesioginių išmokų avansas sudarys
70 proc. tiesioginių išmokų dalies, o pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už
vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“– 85 proc. skirtos paramos sumos.
Iš viso 2018 m. tiesioginėms išmokoms skirta 475 mln. Eurų (2017 m. – 467 mln. Eurų).
Žemės ūkio ministro įsakymu jau nustatyti ir avansinių išmokų dydžiai pagal atskiras paramos schemas. Dalis vienkartinės išmokos už 2018 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, atitinkančius paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus, yra 43 eurai už ha, o žalinimo išmokos avansą sudaro 34 eurai už ha.

Avansinės išmokos jauniesiems ūkininkams yra 31 euras už ha; už pirmuosius hektarus – 39 eurai už ha; susietosios išmokos už
baltyminius augalus – 34 eurai už ha; susietosios išmokos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus – 9 eurai už ha; susietosios
išmokos už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, – 64 eurai už ha.
Šiemet atitikusieji susietosios paramos už pienines karves reikalavimus gaus dalį susietosios paramos – 73 eurus už pieninę karvę.
Ūkininkaujantieji nederlingose žemėse pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių
kliūčių“ gaus dalį paramos už vietoves: kuriose esama didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų) – 51 eurą už ha; kuriose esama mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų) – 42 eurus už ha; kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso, patvirtinus naująsias vietovių, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių (trūkumų), ribas – 20 eurų už ha; esančias intensyvaus karsto zonoje – 20 eurų už ha; esančias potvynių užliejamose teritorijose – 20 eurų už ha.
Atkreiptinas dėmesys, kad avansinių išmokų sulauks ūkininkai, kurių pateiktose paraiškose nebuvo nustatyta neatitikimų ar jie
buvo išspręsti. Jei ūkininkų įsipareigojimų pagal tam tikras tiesioginių išmokų paramos schemas ar priemones laikotarpis dar
nėra pasibaigęs, avansinių išmokų mokėjimas pagal jas negalimas.
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Svarbu paminėti, kad avansinės išmokos negali būti mokamos nepabaigus atlikti patikrų vietoje, todėl pareiškėjams, deklaravusiems posėlį ir azotą kaupiančius augalus, nurodytus klasifikatoriaus II grupėje, avansinės žalinimo išmokos mokamos nebus,
nes nėra galimybės patikrinti šių plotų atitikimo žalinimo paramos schemos reikalavimams iki avansų mokėjimo termino pradžios.

2018 m. paraiškas gauti išmokas už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius pateikė beveik 126 tūkst.
pareiškėjų, paramos pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ kreipėsi per 74
tūkst. ūkininkų.

Dar viena galimybė nespėjusiems deklaruoti pasėlių
Žemdirbiai, nespėję dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių deklaruoti žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų,
dar gali tai padaryti iki š. m. spalio 31 d.
Paraiškos priimamos tik esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, pavyzdžiui, dėl paramos gavėjo mirties, ilgalaikio paramos gavėjo profesinio nedarbingumo, stichinės nelaimės, turinčios didelį poveikį žemės ūkio valdai, ir kt.
Žemės ūkio veiklos subjektas turi per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nenugalimos jėgos
aplinkybes (bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 31 d.), savarankiškai užpildyti ir patvirtinti paraišką (https://
paseliai.vic.lt). Jeigu to padaryti nėra techninių galimybių, visada galima kreiptis į savivaldybę ar seniūniją pagal žemės ūkio
valdos centro adresą.
Savivaldybės ar seniūnijos darbuotojas arba žemės ūkio veiklos subjektas dokumentus (prašymą priimti pavėluotą paraišką, vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentų originalus ir patvirtintą paraišką) turi išsiųsti paštu Nacionalinei mokėjimo agentūrai
prie Žemės ūkio ministerijos (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius). Agentūra, gavusi minėtus dokumentus, priima sprendimą dėl vėluojančios paraiškos priėmimo.

Atkreiptinas dėmesys: po spalio 31 d. paraiškos nebepriimamos.
Dėl paraiškos teikimo galite pasikonsultuoti paskambinę VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą tel. (8 5) 266 0620
arba rašydami el. paštu pagalba@vic.lt.
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Verslo plėtrai kaimiškose vietovėse – 18 mln. Eur
Pasibaigus rugsėjui paaiškėjo, kad kaimiškose vietovėse siekiama įgyvendinti 121-ą verslo plėtros projektą, kuriems iš viso gali būti skirta apie 18 mln. Eur Europos Sąjungos paramos.

Tokia lėšų suma nurodyta paraiškose pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės
„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“
veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.
Šios priemonės tikslas – veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimas ir plėtra, taip pat darbo vietų kaimo vietovėse kūrimas. Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Ji skiriama jau veikiantiems ūkio subjektams ekonominės veiklos plėtrai, t. y. parama neskiriama naujai įkurtiems ūkio subjektams.
Parama teikiama gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių statybai, rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui; naujoms statybinėms medžiagoms įsigyti naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu; naujai technikai ir įrangai, transporto priemonėms (N kategorija, N1 klasė) įsigyti; infrastruktūrai kurti
(apšvietimo, privažiavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas, kitos infrastruktūros).
Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos: būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytos paramos paraiškoje ir verslo plane; patirtos (t. y. apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos, išskyrus bendrąsias išlaidas.
Šiam, rugsėjo 28 d. pasibaigusiam, paraiškų rinkimo etapui iš viso buvo numatyta skirti daugiau kaip 23 mln.
Eur, taigi paramos lėšų pakaks visoms nustatytus kriterijus atitinkančioms paraiškoms finansuoti.
Nacionalinei mokėjimo agentūrai patvirtinus projektą, jį bus privaloma įgyvendinti per 24 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 tūkst. eurų. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto
išlaidas ir proporcingai pagal planuojamas sukurti naujas darbo vietas: vienai darbo vietai sukurti didžiausia
paramos suma gali būti 50 tūkst. Eur.
Taigi kaimiškose vietovėse esančios kavinukės, cukrainės, kirpyklos, kaimo turizmo sodybos ir kitos mažosios
įmonės, sulaukusios finansavimo galės drąsiau svajoti – KPP lėšos padės augti ir įgyvendinti sumanymus.
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Toliau didėja parama už pienines karves
Šiemet, palyginti su praėjusiais metais, išmokos už pienines karves paramos gavėjams didėja 5,5 proc.
2018 m. susietosios paramos už pieninę karvę paramos dydis – 107,32 Eur už pieninę karvę. Palyginti su 2017
m., parama išaugo 5,65 Eur. Pernai ji buvo 101,67 Eur.
Šios išmokos už visus kalendorinius metus mokamos per du kartus. Paramos avansus (73 Eur už pieninę karvę)
numatoma pradėti mokėti nuo spalio 16 d. Likusi paramos dalis, t. y. 34,32 Eur, į pieno gamintojų sąskaitas
turėtų patekti nuo gruodžio 1 d.
Iš viso 2018 m. Europos Sąjungos susietajai paramai už pienines karves numatoma skirti 27,2 mln. eurų (2017
m. – 26,7 mln. eurų) mln. eurų.
Susietąja parama už pienines karves palaikomos pieno gamintojų pajamos, užtikrinant dabartinį gamybos lygį
valdų valdytojams, registruotiems Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

2018 metais paramą gaus daugiau kaip 27 tūkstančiai paramos gavėjų, o pieninių karvių, už kurias mokama
parama, skaičius sieks 253 tūkstančius.
Paramos gavėjų skaičius 2017 m. siekė 29 783, o pieninių karvių, už kurias apskaičiuota susietoji parama, buvo 262 208.
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Ministerija siūlo padvigubinti vilkų medžioklės limitą
Rudenį vilkai moko savo paūgėjusius jauniklius medžioti, todėl ūkininkai patiria vis daugiau jų išpuolių
ir skaičiuoja didžiulius nuostolius. Žemės ūkio ministerija siekia, kad vilkų būtų sumedžiojama du kartus
daugiau, o ūkininkų patirtų nuostolių kompensavimo tvarka – tobulinama.
Palyginus 2015 m. su 2017 m., papjautų gyvulių skaičius išaugo 28 proc. Žemės ūkio ministerija siekia, kad
vilkų būtų galima sumedžioti du kartus daugiau negu dabar. „Ūkininkai imasi visų įmanomų priemonių, tačiau
jos gaujomis plėšikaujančių vilkų nesulaiko. Šie plėšrūnai vadinami miško sanitarais, bet jie jau tampa vis aktyvesni sveikų ūkio gyvūnų „gydytojai“. Kiekviena gyvūnų rūšis turi teisę gyventi, tačiau ne kitos rūšies sąskaita“, – situaciją apibūdina žemės ūkio ministras Giedrius Surplys.
Į Žemės ūkio ministeriją plaukia nusiskundimai iš skirtingų Lietuvos rajonų ūkininkų dėl vilkų daromos žalos
naminiams gyvūnams. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis per 2015 metus Lietuvoje laukiniai gyvūnai papjovė 1323 ūkinius gyvūnus, 2016 m. – 1453, 2017 m. – 1845. Šie metai toli gražu dar
nesibaigė, o šalies ūkiai jau neteko 1135 gyvūnų: 932 avių, 167 galvijų, 36 ožkų.
Ūkininkai stengiasi saugoti savo gyvulius: stato apsaugines tvoras, nušienauja žolę, bet tai nepadeda – vilkai
vis tiek užpuola avis ar kitus gyvulius, jų augintojai patiria tūkstantinę žalą, o valstybė turi nuolat mokėti kompensacijas.
ŽŪM keičia ir bendrą Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų metodiką dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos
žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo. Šią nuostolių kompensavimo
tvarką norima išdėstyti detaliau, atsižvelgiant į ūkio pobūdį. „Iki šiol už vilkų sudraskytą veislinį ar neveislinį ūkinį gyvūną buvo mokama vienodai. Manome, kad veislinių gyvūnų augintojas turi gauti didesnę kompensaciją“, – sako ministras G. Surplys.
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Inicijuojami esminiai pokyčiai gyvūnų gerovės srityje
Žemės ūkio ministerija siekia kuo skubiau patobulinti teisinę sistemą, pagal kurią šiuo metu iš laikytojų
dėl žiauraus elgesio konfiskuojami ūkiniai gyvūnai yra perduodami valstybės globai.

Bešeimininkio, konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto turto perėmimo procese dalyvauja Valstybinė mokesčių
inspekcija kartu su kitų institucijų atstovais. Šiuo metu nėra suderintos Administracinių teisės nusižengimų kodekso ir Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatos – nėra aiškiai veikiančio teisinio mechanizmo, kaip
nustačius faktines aplinkybes skriaudžiamus gyvūnus iš karto paimti ir užtikrinti jų gerovę.
Konfiskuotų gyvūnų realizavimo tvarkoje nėra įvertintas faktorius, kad gyvūnai yra ne bet koks gendantis turtas, o turtas, kuriam reikalingas reguliarus maitinimas, girdymas, specialios laikymo sąlygos. Konfiskavimą
vykdančios institucijos neturi nei resursų, nei sąlygų saugoti paimtus gyvūnus. Be to, teismo nutarimas konfiskuoti vykdomas jam įsiteisėjus, t. y. praėjus apskundimo terminui. Nei viena institucija neturi teisinio pagrindo
paimti gyvūną iš karto nustačiusi pažeidimą net ir tuo atveju, kai akivaizdu, kad nepaėmus gyvūno jis gali nukentėti arba net žūti.
„Būtina tobulinti esamą teisinę sistemą arba parengti atskirą tvarką, skirtą būtent konfiskuojamiems gyvūnams.
Negalime delsti – turime turėti galimybę reaguoti greitai ir gyvūną perkelti į saugią aplinką bei juo pasirūpinti iš
karto nustačius pažeidimą“, – situaciją apibūdino žemės ūkio viceministrė Ausma Miškinienė Žemės ūkio ministerijoje surengtame pasitarime, kuriame dalyvavo VMI, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir kiti atstovai.

Siekiama suteikti teisę savivaldybėms registruoti ūkinius gyvūnus
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), atsižvelgdama į savivaldybių žemės ūkio skyrių prašymus, siekia suteikti
jiems Ūkinių gyvūnų registravimo (perkėlimo ir kaitos) Ūkinių gyvūnų registre funkciją.

Šiuo metu perkėlimo ir kaitos duomenis teikia tik Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) arba patys
laikytojai. Tam, kad savivaldybių darbuotojai galėtų teikti Ūkinių gyvūnų registrui duomenis, siekiama pakeisti
Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 24 punktą.
Planuojamas įstatymo pakeitimas, pasak ŽŪM Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vedėjo Arūno Šileikos, sumažintų administracinę naštą ir ūkinių gyvūnų laikytojams ir VMVT.
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„Smulkūs gyvulių laikytojai, kurių yra didžioji dalis, dažnai neturi galimybės prisijungti prie Ūkinių gyvūnų
registro, todėl turi eiti į teritorinius VMVT padalinius, kad inspektoriai suvestų jų duomenis. Perdavus šią funkciją savivaldybių administracijoms, tokiems gyvulių augintojams ne tik būtų patogiau, bet ir mažėtų VMVT
padaliniams tenkanti našta, jie galėtų daugiau dėmesio ir laiko skirti užkrečiamų ligų kontrolei. Taigi šis pasikeitimas išeitų į naudą visiems“, – teigia A. Šileika.
Po įstatymo ir ūkinių gyvūnų registro nuostatų bei aprašo pakeitimų šio registro tvarkytojai bus VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centras, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bei savivaldybės.
Reikia pažymėti, kad ir toliau išlieka galimybė patiems ūkinių gyvūnų laikytojams, turintiems prisijungimą prie
ūkinių gyvūnų registro, pranešti apie savo laikomų ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą.
Planuojama nemažinti asignavimų valstybinėms žemės ūkio funkcijoms
Palyginti su šiais metais, 2019 m. savivaldybėms skiriamas finansavimas valstybinėms žemės ūkio funkcijoms vykdyti mažėti neturėtų.

Tai patvirtinta spalio pradžioje vykusiame Žemės ūkio ministerijos atstovų ir savivaldybių žemės ūkio skyrių
vadovų susitikime, vykstančiame kiekvieną mėnesį.
Planuojama, kad ateinančiais metais valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms vykdyti bus skirta 8 441 tūkst. Eur.
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise numatyti skirti 11 482 tūkst. Eur.
Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams – 2 880 tūkst. Eur.

118 tūkst. Eur planuojama skirti savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei funkcijai (perduotai savivaldybėms) atlikti.
Savivaldybėms priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų (savivaldybių erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas)
organizavimas ir vykdymas – 1 500 tūkst. Eur.
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ŽŪM mažina pavaldžių institucijų ir jų darbuotojų skaičių
Valstybės įmonės (VĮ) Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros (RRA) veikla nutraukiama – žemės ūkio ministras Giedrius Surplys pasirašė įsakymą, kuriuo ši VĮ likviduojama.
Taip pat likviduojama ir biudžetinė įstaiga Programos “Leader” ir žemdirbių mokymo metodikos centras („Leader“ centras).
Nuo 2018 m. spalio 1 d. naujai įsteigtai VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra pavesta toliau vykdyti visas
RRA, aktualias „Leader“ centro ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Eksporto ir
importo priemonių administravimo skyriaus vykdomas funkcijas.
VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra savininkė yra valstybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina
ŽŪM. Šiai agentūrai įstatymais pavestas funkcijas planuojama finansuoti iš ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir (arba) kitų lėšų.
ŽŪM siekia optimizuoti jos valdymo srities įstaigų skaičių, konsoliduoti funkcijas vienoje įstaigoje ir taupyti
valstybės lėšas.
Planuojama, kad šiais metais pertvarkai (atsiskaityti su atleidžiamais ir perkeliamais į naują agentūrą darbuotojais) reikės apie 59 tūkst. eurų papildomų biudžeto lėšų. Šias išlaidas numatoma finansuoti iš bendrųjų ŽŪM
asignavimų.
RRA turėjo 43 etatus, o „Leader“ centras – 22, NMA Eksporto ir importo priemonių administravimo skyriuje
buvo 7 darbo vietos. Numatyta, kad naujoje agentūroje dirbs 51 darbuotojas, todėl etatų skaičius sumažėja 21
etatu. 2019 m. planuojama sutaupyti apie 248 tūkst. Eur biudžeto lėšų.
VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai pavesta vykdyti žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo
priemones, administruoti žemės ūkio produktų eksporto ir importo licencijų sistemą ir žemės ūkio produktų importo tarifines kvotas, organizuoti trumpų maisto ir mišrių – maisto ir ne maisto produktų tiekimo grandinių
diegimą ir plėtrą, konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą gamintojų grupėms ir kooperatinėms bendrovėms
(kooperatyvams), organizuoti ir vykdyti žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių kvalifikacijos tobulinimą, akredituoti konsultavimo įstaigas ir konsultantus bei kiti ne mažiau svarbūs uždaviniai.
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