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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIMO VERSLO IR RINKŲ PLĖTROS AGENTŪROS 

2020 METŲ METINIS VEIKLOS PLANAS  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 706 „Dėl viešosios 
įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros steigimo ir valstybės turto investavimo” įsteigta 
viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – Agentūra). Nustatyta, kad steigiamai 

viešajai įstaigai Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai kaip valstybės įnašas perduodamas valstybei 
nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas iš Žemės ūkio ministerijai skirtų Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų – 133 000 (vienas šimtas trisdešimt trys 
tūkstančiai) eurų. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 226 „Dėl 
valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros savininko 
kapitalo didinimo“ nustatyta, kad valstybei nuosavybės teise priklausantis ir Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomas nematerialusis turtas (Žemės ūkio ir maisto 
produktų rinkos reguliavimo priemonių administravimo informacinė sistema, inventorinis Nr. 

IT0007361), kurio nepriklausomo turto vertintojo 2019 m. lapkričio 29 d. nustatyta turto rinkos vertė 
– 26000 (dvidešimt šeši tūkstančiai) eurų, investuojamas didinant Agentūros savininko kapitalą 
Agentūros įstatuose numatytai veiklai vykdyti. 

Žemės ūkio ministerija atstovauja valstybei kaip Agentūros steigėjas ir įgyvendina valstybės, 
kaip Agentūros savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas. Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministerijos juridinio asmens kodas 188675190, buveinės adresas Gedimino pr. 19, LT-01103 

Vilnius. Agentūra juridinio asmens kodas 304894892, buveinės adresas L. Stuokos-Gucevičiaus g. 
9-12, LT-01122 Vilnius. 

Agentūra savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio, 
maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių 
žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymu, Lietuvos 
Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymu, Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymu 
ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 3D-461 „Dėl Žemės ūkio 
ministro 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 3D-515 „Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų 
plėtros agentūros įstatų patvirtinimo” pakeitimo“ patvirtintais įstatais.  

Agentūra įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo 
organus. Agentūra negali įgyti civilinių teisių ir pareigų per savo dalininkus. 

Agentūros organai yra: dalininkų susirinkimas ir Agentūros direktorius - vienasmenis 

valdymo organas. Agentūros direktorius Šarūnas Celiešius. 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 4 straipsnyje 
nustatyta, kad Agentūra:  

- organizuoja ir administruoja žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo priemones;  
- administruoja 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 

1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami 
Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 

1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. balandžio 20 d. 
Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1183 (OL 2017 L 171, p. 100), (toliau – Reglamentas 
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(ES) Nr. 1308/2013) nustatytą žemės ūkio produktų eksporto ir importo licencijų sistemą ir žemės 
ūkio produktų importo tarifines kvotas, skirstomas pagal licencijas; 

- administruoja Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytas bendrosios žemės ūkio politikos 
intervencines priemones ir programas; 

- administruoja informavimo apie žemės ūkio ir maisto produktus ir jų pardavimo skatinimo 
priemones, nustatytas 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 

1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, 
įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 3/2008 (OL 2014 L 317, p. 56); 

- atlieka užsienio valstybių taikomų prekybos priemonių žemės ūkio ir maisto produktams 
analizę; 

- organizuoja ir koordinuoja trumpų maisto ir mišrių (maisto ir ne maisto) produktų tiekimo 
grandinių diegimą ir plėtrą, konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą gamintojų grupėms ir 
kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams) šioje srityje; 

- kuria žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srities šviečiamąsias programas ir 
koordinuoja jų įgyvendinimą; 

- organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklos subjektų ir ūkio subjektų, veikiančių kaimo plėtros 
srityje, kvalifikacijos tobulinimą.  

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsniu nustatyta 

Paramos žemės ūkiui, maisto ūkiui ir kaimo plėtrai administravimas; Valstybės ir Europos Sąjungos 
paramos priemones administruoja viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. 

Agentūros veikla, atliekant Lietuvos Respublikos Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros 
įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje ir 8 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų 
įstatyme ir Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių 
pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatyme nurodytas funkcijas, finansuojama iš 
Žemės ūkio ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir (arba) kitų 
lėšų.  

Agentūra turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą bet kokią ūkinę komercinę veiklą, kuri 
reikalinga jos tikslams pasiekti ir yra neatsiejamai su jais susijusi, bei turėti ir įgyti kitas Lietuvos 
Respublikos civiliniame kodekse, įstatymuose ir įstaigos įstatuose nustatytas civilines teises ir 
pareigas, kurios neprieštarauja įstatams ir jos veiklos tikslams. 

Siekiant įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priskirtas valstybės politikos 
priemones, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 3D-362 

„Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros 2020 – 2022 metų strateginio veiklos 
plano patvirtinimo“ patvirtinti Agentūros strateginiai tikslai: 

1. skatinti žemės ūkio ir maisto produktų eksportą tarptautinėse rinkose; 
2. vykdyti žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo priemones; 
3. administruoti žemės ūkio produktų informavimo ir skatinimo programas vidaus rinkoje ir 

trečiosiose šalyse; 
4. vykdyti Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių – parduodančių žalią pieną ir 

prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą; 
5. didinti žemės ūkio ir maisto produktų gamybos įmonių konkurencingumą, teikiant verslo 

partnerių paieškos ir konsultacijų paslaugas bei įgyvendinant žemės ūkio ir maisto produktų rinkos 
reguliavimo ir kitas priemones, puoselėjant žmogiškąsias ir kitas vertybes; 

6. didinti visuomenės informuotumą apie tausius žvejybos ir akvakultūros produktus bei 
skatinti žuvininkystės produktų vartojimą. 

Agentūros strateginės veiklos kryptys: 
- deleguotų žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo ir organizavimo funkcijų 

vykdymas ir lėšų administravimas; 

- žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas; 

- žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas. 
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Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 3D-461 „Dėl 
Žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 3D-515 „Dėl viešosios įstaigos Kaimo 
verslo ir rinkų plėtros agentūros įstatų patvirtinimo” pakeitimo“ patvirtintais įstatais, Agentūrai 

nustatytos veiklos sritys:  

1.  vykdo žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo priemones: komercinių parodų, 

mugių, verslo misijų, informacinių dienų eksporto klausimais organizavimas (paraiškų rengimas, 

paramos administravimas, renginio organizavimas, ūkio subjektų informavimas); rinkų lietuviškų 
produktų eksportui analizė (ekonominiai rodikliai, paklausa–pasiūla ir kt.); informacijos ūkio 
subjektams eksporto klausimais teikimo organizavimas, ūkio subjektų poreikio analizė; užsienio šalių 
nustatytų prekybos sąlygų, procedūrų ir reikalavimų duomenų bazių administravimas; informacinių 
konsultacinių seminarų, konferencijų ir mokymų apie eksporto rinkas organizavimas; dalyvavimo 
projektuose dėl eksporto skatinimo paieška ir organizavimas; leidinių leidyba, lietuviškų maisto 
produktų populiarinimas užsienio šalyse; elektroninių katalogų administravimas (virtuali mugė, 
partnerių duomenų bazė ir kt.); 

2.  administruoja žemės ūkio produktų eksporto ir importo licencijų sistemą ir žemės ūkio 
produktų importo tarifines kvotas: pareiškėjų pateiktų paraiškų importo / eksporto licencijoms, 
išrašams, dublikatams, teisių perleidimui gauti administravimas; licencijų registravimas, suvedimas į 
elektroninę duomenų sistemą, pareiškėjų informavimas, pareiškėjų konsultavimas; pareiškėjų 
pateiktų paraiškų importo pagal importo tarifines kvotas licencijoms gauti administravimas; 
konsultavimasis su Europos Komisija, atstovavimas Europos Komisijos posėdžiuose; importo / 
eksporto licencijų, išrašų, dublikatų, teisių perleidimų rengimas / išdavimas; užstatų administravimas 
(atlaisvinimas, nusavinimas); pranešimų apie pateiktas paraiškas licencijoms gauti, išduotas 
licencijas, panaudotus / nepanaudotus importuotus / eksportuotus kiekius Europos Komisijai 

rengimas ir siuntimas; pareiškėjų konsultavimas; 
3.  administruoja iš Europos žemės ūkio garantijų fondo finansuojamų žemės ūkio ir maisto 

produktų rinkos reguliavimo priemones: intervencinis žemės ūkio ir maisto produktų pirkimas, 
saugojimas ir pardavimas iš intervencinių sandėlių; parama už privatų žemės ūkio ir maisto produktų 
saugojimą; laikinoji papildoma parama vaisių ir daržovių augintojams; vaisių ir daržovių bei pieno ir 
pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa; parama už pieno ir pieno 
produktų suvartojimą švietimo ir mokslo įstaigose; vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa; 
parama Lietuvos vyno sektoriui; 

4.  administruoja informavimo apie žemės ūkio ir maisto produktus ir pardavimų skatinimo 
priemones: sutarčių sudarymas; programos vykdymui skirtos informacinės medžiagos maketų 
vertinimas reikalavimų atitikimui; paprastųjų programų įgyvendinimo priežiūra, išlaidų kontrolė, 
stebėsena; programų patikros vietoje; ūkio subjektų konsultavimas rengiant programas; priemonių 
galimybių viešinimas; 

5.  organizuoja trumpų maisto ir mišrių – maisto ir ne maisto produktų tiekimo grandinių 
diegimą ir plėtrą, konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą gamintojų grupėms ir kooperatinėms 
bendrovėms (kooperatyvams): tiekimo grandinių žemėlapio, rinkodaros priemonių kūrimas ir 

diegimas, tiekimo grandinių organizavimas ir veiklos koordinavimas – www.kaimasinamus.lt 

administravimas, tiesioginių pardavimų skatinimas, tiekėjų grupių organizavimas ir jų veiklos 

koordinavimas, pirkėjų grupių organizavimas ir jų veiklos koordinavimas, stacionarių turgelių tinklų 

organizavimas ir jų veiklos koordinavimas, mobiliųjų turgelių tinklų organizavimas ir jų veiklos 

koordinavimas; 

6.  dalyvauja įgyvendinant žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srities 
šviečiamąsias programas;  

7.  organizuoja ir vykdo žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių kvalifikacijos tobulinimą: 
mokymo programų, susijusių su žemdirbių tęstiniu profesiniu mokymu, žemės ir maisto ūkio 
sektoriaus gamintojų, kooperatyvų bendradarbiavimu, gaminamos produkcijos rinkodaros priemonių 
kūrimu ir diegimu, trumpų maisto tiekimo grandinių kūrimu, diegimu ir plėtra, kitomis kaimo plėtros 
politikos įgyvendinimo sritimis, rengimo ir tobulinimo organizavimas; mokymų pagal patvirtintas 
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mokymo programas žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyviams organizavimas; mokymų pagal 
patvirtintas mokymo programas kokybės kontrolės vykdymas; mokymų programų sąvado 
administravimas; saugiųjų blankų, susijusių su kvalifikacijos ir (arba) mokymų akreditacijos 
patvirtinimu, leidybos organizavimas ir platinimas; 

8.  akredituoja konsultavimo įstaigas ir konsultantus: akreditavimo paraiškų ir susijusių 
dokumentų vertinimas; žinių patikrinimo testų rengimo organizavimas; žinių patikrinimo renginių 
organizavimas; siūlomų akredituoti konsultantų sąrašų teikimas tvirtinti; akredituotų konsultavimo 
įmonių ir konsultantų sąvado administravimas; 

9.  populiarina tautinio paveldo produktus, tradicinius amatus bei dalyvauja tautinio paveldo 

produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų 
meistrų atestavimo procesuose: priima ir tvarko dokumentus dėl prašymų sertifikuoti tautinio paveldo 
produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus; 
organizuoja ekspertų komisijos, sudarytos teikti siūlymus žemės ūkio ministrui dėl atestavimo, 

posėdžius; organizuoja sėkmingiausiai dirbančio tradicinio amatininko ir tradicinių amatų centro 
apdovanojimus; skelbia informaciją apie tautinio paveldo produktų kūrėjus, tradicinių amatų 
meistrus, tradicinių amatų centrus, tautinio paveldo produktus; 

10.  vykdo kontrolės institucijos teises ir pareigas: žalio pieno pardavėjų ir žalio pieno pirkėjų 
nesąžiningų veiksmų perkant–parduodant žalią pieną draudimo kontrolę bei Lietuvos Respublikos 
ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų 
veiksmų draudimo įstatymo stebėseną;  

11. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą kaimo bendruomeninėms organizacijoms, jų 
skėtinėms organizacijoms, vietos veiklos grupėms veiklos ir bendradarbiavimo skatinimo klausimais: 
kvalifikacijos tobulinimo bei kitos šviečiamosios veiklos organizavimas, partnerystės ir 
bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, kitomis valstybės ir savivaldybių 
institucijomis skatinimas, gerosios patirties analizės ir sklaidos vykdymas; 

12. agentūra turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą bet kokią ūkinę komercinę veiklą, kuri 
reikalinga jos tikslams pasiekti ir yra neatsiejamai su jais susijusi, bei turėti ir įgyti kitas Lietuvos 
Respublikos civiliniame kodekse, įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytas civilines teises ir 
pareigas, kurios neprieštarauja šiems įstatams ir jos veiklos tikslams. 

Agentūra 2020 metais įgyvendina (2 priedas, 1 lentelė): 
1. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 001) priemones: 

1.1. „Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimas“ (01 001 01 01 85) papriemonę: 
1.1.1. „Eksporto skatinimo priemonių organizavimo ir vykdymo finansavimas“ (1_1_85_02); 
1.2. „Žinių sklaida žemės ūkio sektoriuje“ (01 001 01 01 86) papriemones: 

1.2.1. „Žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių kvalifikacijos tobulinimas, konsultavimo įstaigų 
ir konsultantų akreditavimas ir tautinio paveldo populiarinimas“ (1_1_86_02); 

1.2.2. „Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimas“ (1_1_86_03); 
1.3. „Rinkos reguliavimo priemonių administravimas” (01 001 02 02 20) papriemones: 

1.3.1. „Veiklos, susijusios su eksporto ir importo licencijų sistemos administravimu 
vykdymas“ (2_2_20_01); 

1.3.2. Veiklos, susijusios su intervencinių priemonių įgyvendinimu vykdymas (2_2_20_02);  
1.3.3. Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių – parduodančių žalią pieną ir 

prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymu pavestų funkcijų vykdymas 
(2_2_20_03). 

2. Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos (02 001) priemonę: 
2.1. „Šviečiamosios programos „Išauginta Europos Sąjungoje” įgyvendinimas” (02 001 01 01 

32).  

Žemės ūkio ministerijos vykdomų programų 2020 metų veiklos plano priemonėms/ 
papriemonėms finansuoti asignavimai patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. 
sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-24 „Dėl 2020 m. Žemės ūkio ministerijos vykdomų programų sąmatų 
pagal priemones patvirtinimo”. Ministerija skiria lėšų Agentūrai Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo 
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plėtros skatinimo programos priemonėms: „Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimas“ 
veiklos sričiai – „Eksporto skatinimo priemonių organizavimo ir vykdymo finansavimas”, finansuoti; 

„Rinkos reguliavimo priemonių administravimas” veiklos sričiai – „Veiklos, susijusios su eksporto 
ir importo licencijų sistemos administravimu, vykdymas” finansuoti, „Rinkos reguliavimo priemonių 
administravimas” papriemonei – veikloms, susijusioms su intervencinių priemonių įgyvendinimu, 
vykdyti finansuoti ir „Rinkos reguliavimo priemonių administravimas” papriemonei – Lietuvos 

Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, 
nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymu pavestoms funkcijoms vykdyti finansuoti ir „Žinių sklaida 
žemės ūkio sektoriuje” priemonės „Žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių kvalifikacijos tobulinimas, 

konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimas ir tautinio paveldo populiarinimas“ veikloms 
finansuoti ir Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimui finansuoti ir Pažintinės 
programos „Išauginta Europos Sąjungoje” įgyvendinimui, finansuoti. Agentūra vykdys priemones/ 
priemones pagal ministerijos patvirtintas 2020 m. programos sąmatas, numatytus priemonės 
vertinimo kriterijus, patvirtintas išlaidas darbo užmokesčiui ir nurodytus priemonės  darbus. Tarp 
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos ir Agentūros pasirašytos sutartys (2 priedas, 3 lentelė):  

1. 2020 m. sausio 30 d. Sutartis Nr. 8P-20-004 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros 
skatinimo programos priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimas” veiklos sričiai 
– „Eksporto skatinimo priemonių organizavimo ir vykdymo finansavimas” finansuoti, 257,0 tūkst. 
Eur, iš jų darbo užmokesčiui - 119,0 tūkst. Eur; 

2. 2020 m. sausio 30 d. Sutartis Nr. 8P-20-005 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros 
skatinimo programos priemonės „Rinkos reguliavimo priemonių administravimas” veiklos sričiai – 

„Veiklos, susijusios su eksporto ir importo licencijų sistemos administravimu, vykdymas” finansuoti, 
124,2 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui - 94,0 tūkst. Eur; 

3. 2020 m. vasario 7 d. Sutartis Nr. 8P-20-009 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros 
skatinimo programos priemonės „Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimui, 
finansuoti”, 56,1 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui - 9,0 tūkst. Eur; 

4. 2020 m. vasario 25 d. Sutartis Nr. 8P-20-029 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros 
skatinimo programos priemonės „Rinkos reguliavimo priemonių administravimas” priemonei – 

veikloms, susijusioms su intervencinių priemonių įgyvendinimu, vykdyti finansuoti, 595,7 tūkst. Eur, 
iš jų darbo užmokesčiui - 451,0 tūkst. Eur; 

5. 2020 m. vasario 25 d. Sutartis Nr. 8P-20-028 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros 
skatinimo programos priemonei „Rinkos reguliavimo priemonių administravimas” priemonei – 

Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių – parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno 
gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymu pavestoms funkcijoms vykdyti, finansuoti, 148,8 

tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui - 115,0 tūkst. Eur; 
6. 2020 m. vasario 24 d. Sutartis Nr. 8P-20-027 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros 

skatinimo programos priemonės „Žinių sklaida žemės ūkio sektoriuje” priemonės „Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros dalyvių kvalifikacijos tobulinimas, konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimas 
ir tautinio paveldo populiarinimas” veikloms finansuoti, 284,3 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui - 
204,0 tūkst. Eur; 

7. 2020 m. vasario 27 d. Sutartis Nr. 8P-20-030 Pažintinės žuvininkystės programos 
„Išauginta Europos Sąjungoje” įgyvendinimui finansuoti, 160,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui - 
51,0 tūkst. Eur. 

Agentūra 2020 metais administruoja priemones iš ES lėšų, bendrojo finansavimo lėšų ir 
valstybės biudžeto lėšų, skiriamų netinkamų finansuoti iš ES fondų lėšų PVM: 

Žemės ūkio maisto produktų privatus saugojimas (01 001 02 02 04), 49,5 tūkst. Eur; Žemės 
ūkio produktams skirtų informavimo ir pardavimo skatinimo veiksmų vidaus rinkoje ir trečiosiose 
šalyse paramos schema (01 001 02 02 06), 1 135,0 tūkst. Eur; 

Maisto produktų vartojimo skatinimas (01 001 02 02 41), papriemonė „Pieno ir vaisių 
vartojimo skatinimas” (2_2_41_01), 3 713,3 tūkst. Eur. 
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Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 3D-362 „Dėl 
viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros 2020 - 2022 metų strateginio veiklos plano 
patvirtinimo” patvirtintu viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros 2020 - 2022 metų 
strateginiu veiklos planu Agentūra vadovaujasi ir siekia užsibrėžtų tikslų ir rodiklių ir prisideda prie 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 3D-88 „Dėl žemės 
ūkio ministerijos 2020 – 2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 3D-352 „Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo” patvirtintų nuostatų vykdymo. 

Siekiant gerinti žemės ūkio ir maisto produktų rinkų plėtros bei eksporto galimybes, nagrinėti 
siūlymus dėl dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų pristatymo renginiuose užsienio valstybėse, 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 3D-43 „Dėl žemės ūkio 
ir maisto produktų prioritetinių rinkų nustatymo, renginių užsienio valstybėse organizavimo bei 
dalyvavimo juose koordinavimo darbo grupės sudarymo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų 
pripažinimo netekusiais galios“, sudaryta žemės ūkio ir maisto produktų prioritetinių rinkų 
nustatymo, renginių užsienio valstybėse organizavimo bei dalyvavimo juose koordinavimo darbo 
grupė.  

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2019 m. rugsėjo 30 d. posėdžio protokolu Nr. 
8D-352 (5.50 E) patvirtintas 2020 metų parodų, kuriose bus organizuojamas maisto produktų ir 
gėrimų gamintojų dalyvavimas nacionaliniame Lietuvos stende, sąrašas:  

1. 2020 m. vasario 12 – 15 d., „Biofach 2020”, Vokietija, Niurnbergas;  

2. 2020 m. vasario 16 – 20 d., „Gulfood 2020”, JAE, Dubajus;  

3. 2020 m. kovo 10 – 13 d., „Foodex Japan 2020”, Japonija, Tokijas;  

4. 2020 m. balandžio 20 – 23 d., „Alimentaria 2020”, Ispanija, Barselona;  

5. 2020 m. gegužės 13 – 15 d., „Sial China 2020”, Kinija, Šanchajus;  
6. 2020 m. birželio 28 – 30 d., Summer Fancy Food Show 2020”, JAV, Niujorkas; 

7. 2020 m. spalio 18 – 22 d., „Sial Paris 2020”, Paryžius, Prancūzija.  
2020 m. vasario 16 – 18 dienomis Agentūra organizavo verslo misiją Lietuvos maisto 

pramonės įmonėms Dubajuje, JAE. Dėl Pasaulinės Covid-19 pandemijos I ir II ketvirčiuose turėjusios 
vykti tarptautinės maisto produktų ir gėrimų parodos Japonijoje (Foodex Japan 2020) ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose (Summer Fancy Food Show 2020) organizatorių sprendimu dėl COVID-19 

pandemijos buvo atšauktos, atsižvelgiant į  COVID-19 viruso plitimą ir užsienio žiniasklaidos oficialių 
atstovų pranešimus, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos posėdžio protokolu patvirtintų 
parodų sąrašas, koreguojamas:  

1. 2020 m. vasario 12 – 15 d., „Biofach 2020”, Vokietija, Niurnbergas;  

2. 2020 m. vasario 16 – 20 d., „Gulfood 2020”, JAE, Dubajus;  

3. 2020 m. rugsėjo 14 – 17 d., „Alimentaria 2020”, Ispanija, Barselona;  

4. 2020 m. rugsėjo 28 – 30 d., „Sial China 2020”, Kinija, Šanchajus;  
5. 2020 m. spalio 18 – 22 d., „Sial Paris 2020”, Paryžius, Prancūzija. 
Nepaisant pakoreguoto patvirtintų 2020 m. tarptautinių maisto produktų ir gėrimų parodų sąrašo, 

tęsiantis pasaulinei Covid-19 pandemijai ir visuotiniam karantinui, parodų sąrašas ženkliai koregavosi. 
Tarptautinė maisto produktų, gėrimų ir gastronomijos paroda Ispanijoje (Alimentaria 2020) organizatorių 
sprendimu dėl COVID-19 pandemijos nukelta į 2021 m. gegužės 17 - 20 d.; 2020 m. spalio 18 - 22 d. 

turėjusi vykti Tarptautinė maisto produktų ir gėrimų paroda Paryžiuje (SIAL Paris 2020) organizatorių 
sprendimu nukelta į 2022 m. spalio 15 - 19 d.; organizatorių sprendimu dėl COVID-19 pandemijos nukelta 

Tarptautinė maisto produktų ir gėrimų paroda Kinijos Liaudies Respublikoje (SIAL China 2020), tačiau, 
LR Žemės ūkio ministerijos, vadovybės ir įmonių dalyvių sprendimu, dėl COVID-19 pandemijos, 

nuspręsta dalyvavimą šioje, Tarptautinėje maisto produktų ir gėrimų parodoje Kinijos Liaudies 
Respublikoje (SIAL China), atidėti iki 2021 metų.  

Pagal priemonės „Parama žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų organizavimui ir 
dalyvavimui juose” veiklos sritį „Parama dalyvavimui žemės ūkio ir maisto produktų parodose, 
mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse”: 
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Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2019 m. lapkričio 5 d. posėdžio protokolu Nr. 
8D-393 (5.50 E) nutarta dalyvavimui tarptautinėje ekologiškų maisto produktų ir gėrimų parodoje 
„Biofach 2020” Agentūrai skirti 15 865,81 Eur paramos sumą; 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2019 m. gruodžio 20 d. posėdžio protokolu Nr. 
8D-475 (5.50 E) nutarta dalyvavimui tarptautinėje maisto produktų ir gėrimų parodoje „Gulfood 
2020” Agentūrai skirti 35 556,45 Eur paramos sumą.  

Agentūra, pasirašytos 2020 m. sausio 30 d. sutarties Nr. 8P-20-004, 2 priede nustatytus 

(patikslintus) Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonės „Žemės ūkio 
ir maisto produktų eksporto skatinimas” veiklos sričiai „Eksporto skatinimo priemonių organizavimo 
ir vykdymo finansavimas” darbus, įsipareigoja atlikti laiku ir kokybiškai.  

Agentūra 2020 metais už parodų organizavimą planavo gauti pajamų – 340 000 Eur. 

Agentūros Eksporto ir importo administravimo skyrius (EIAS), vadovaudamasis 2016 m. 
gegužės 18 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1237, kuriuo iš dalies papildomi 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir eksporto licencijų 
sistemos taikymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 užstatų, 
sumokėtų už tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo taisyklių, ir iš dalies keičiami Komisijos 
reglamentai (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 951/2006, (EB) 

Nr. 341/2007 ir (EB) Nr. 382/2008, ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) 

Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 507/2008; 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/1239, kuriuo dėl importo ir eksporto licencijų sistemos 
nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės; 2006 
m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1301/2006, nustatančių žemės ūkio produktų 
importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias 
taisykles; 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 907/2014, kuriuo 

papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo 
agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo; 
Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymu bei kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos 
Respublikos teisės aktais, administruoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 

1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami 
Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 

1234/2007, nustatytą žemės ūkio produktų eksporto ir importo licencijų sistemą ir žemės ūkio 
produktų importo tarifines kvotas (javų, ryžių, cukraus, alyvuogių aliejaus, tam tikrų vaisių ir 
daržovių, pieno produktų ir galvijienos rinkos), skirstomas pagal licencijas. EIAS išduoda žemės ūkio 
produktų importo ir eksporto licencijas bei patvirtinamuosius dokumentus, administruoja (rezervuoja, 
grąžina ir / ar nusavina valstybės naudai) pareiškėjų teikiamus užstatus, teikia ataskaitas ES Komisijai 
apie paraiškose prašomus importuoti kiekius, išduotus kiekius licencijose, panaudotus ir 
nepanaudotus kiekius. 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-489 „Dėl 
vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 

2017 - 2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“ patvirtinta Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno 
produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017 - 2023 mokslo metų 
strategija; įsakymu už Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų 
ugdymo įstaigose programos administravimą (už vaikams tiekiamų produktų tiekimo tvarkos 
laikymosi priežiūrą ir už vaikams pateiktų produktų paramos administravimą, už Programos švietimo 
ir visuomenės informavimo priemonių parengimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą) atsakinga Agentūra.  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalies 5, 6, 7 punktais ir įgyvendindama 
Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės 
ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 
m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 226 „Dėl valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Kaimo verslo 
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ir rinkų plėtros agentūros savininko kapitalo didinimo“ nustatė, kad valstybei nuosavybės teise 
priklausantis ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomas 
nematerialusis turtas (Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo priemonių administravimo 
informacinė sistema, inventorinis Nr. IT0007361), kurio nepriklausomo turto vertintojo 2019 m. 
lapkričio 29 d. nustatyta turto rinkos vertė – 26 000 (dvidešimt šeši tūkstančiai) eurų, investuojamas 
didinant viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (toliau – Agentūra) savininko 
kapitalą Agentūros įstatuose numatytai veiklai vykdyti. 

Naudojantis Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo priemonių administravimo 
informacine sistema (toliau – RRPAIS) Agentūroje: 

- plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei (gerinama viešųjų paslaugų kokybė, 
pasirinkimo galimybės ir prieinamumas): bus siekiama modifikuoti ir atnaujinti RRPAIS, jog ji būtų 
patogi naudoti paraiškų teikėjams, kai kurie procesai bus visiškai kompiuterizuoti ir perkelti į 
elektroninę erdvę;  

- iš investavimo objekto bus gautas socialinis rezultatas (švietimo, sveikatos ir socialinės 
apsaugos): vykdant Agentūros funkciją ir naudojantis tai funkcijai skirta RRPAIS yra skatinimas 
vaisių, daržovių ir pieno gaminių vartojimas, dėl ko vaikai įpras maitintis sveikais produktais nuo 
mažens, o tai prisidės prie sveikesnės mitybos ir sveikatos gerinimo;  

- valstybės turto investavimu (valstybės ar savivaldybės įnašu) bus sukuriama pridėtinė vertė 
Agentūrai ir užtikrinamas šią vertę kuriančios veiklos ilgalaikis ekonominis tvarumas; 

- užtikrintas veiksmingesnis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose 
nustatytų valstybės funkcijų atlikimas: dirbant su RRPAIS sistema administruojamos paramos 
procesai optimizuojami, todėl valstybės funkcija atliekama veiksmingai. 

Agentūra, siekdama, kad kaupiama informacija pasiektų naudotojus ir tenkintų visuomenės 
poreikius, ypač daug dėmesio skiria teikiamų elektroninių paslaugų plėtrai, t. y. paslaugų apimties, 
efektyvumo ir teikiamos informacijos operatyvumo didinimui.  

Agentūra perduotą RRPAIS sistemą administruos, tvarkys, atliks pokyčius, priežiūrą, 
palaikymą ir atnaujinimus bei užtikrins nepertraukiamą veikimą iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų 
pavestoms valstybės funkcijoms vykdyti, kurioms naudojama RRPAIS. 

Agentūra, būdama atsakinga už rinkos reguliavimo priemonių įgyvendinimą, nuo 2020 m. 

gegužės 7 d. vykdo: privatų sūrių saugojimą, 2020 m. balandžio 30 d. Komisijos deleguotasis 
reglamentas (ES) 2020/591, kuriuo leidžiama pradėti taikyti išskirtinę laikinąją tam tikrų sūrių 
privataus sandėliavimo paramos sistemą ir iš anksto nustatomas paramos dydis; privatų sviesto 
saugojimą, 2020 m. balandžio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/597, kuriuo 
skiriama sviesto privataus sandėliavimo parama ir iš anksto nustatomas jos dydis; privatų nugriebto 
pieno miltelių saugojimą, 2020 m. balandžio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 
2020/598, kuriuo skiriama privataus nugriebto pieno miltelių sandėliavimo parama ir iš anksto 
nustatomas jos dydis ir privatų galvijienos saugojimą, 2020 m. balandžio 30 d. Komisijos 

deleguotasis reglamentas (ES) 2020/596, kuriuo skiriama privataus šviežios ar atšaldytos aštuonių 
mėnesių arba vyresnių galvijų mėsos sandėliavimo parama ir iš anksto nustatomas jos dydis; 

informacija paramos pareiškėjams skelbiama interneto svetainėje: www.litfood.lt.  

Agentūra administruoja Informavimo apie žemės ūkio produktų ir jų pardavimų skatinimo 
vidaus rinkoje ir trečiose šalyse programas: 

1. ES alaus informavimo ir skatinimo JAV rinkoje programa (pareiškėja – Lietuvos aludarių 
gildija) vykdoma nuo 2017 m. kovo 1 d. Programos trukmė – 3 metai. Tikslinė rinka – Jungtinės 
Amerikos Valstijos. Programoje numatytas biudžetas – 523 806 Eur; 

2. ES alaus informavimo ir skatinimo Kinijos rinkoje programa (pareiškėja – Lietuvos 

aludarių gildija) vykdoma nuo 2017 m. kovo 1 d. Programos trukmė – 3 metai. Tikslinė rinka – Kinija. 

Programoje numatytas biudžetas – 811 046 Eur; 

3. ES alaus informavimo ir skatinimo Singapūro rinkoje programa (pareiškėja – Lietuvos 

aludarių gildija) vykdoma nuo 2017 m. kovo 1 d. Programos trukmė – 3 metai. Tikslinė rinka – 

Singapūras. Programoje  numatytas biudžetas – 144 079 Eur; 

http://www.litfood.lt/
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4. ES alaus informavimas ir skatinimo Rusijos ir Baltarusijos rinkose programa (pareiškėja 
– Lietuvos aludarių gildija) vykdoma nuo 2017 m. kovo 1 d. Programos trukmė – 3 metai. Tikslinės 
rinkos – Rusija, Baltarusija. Programoje numatytas biudžetas – 1 256 526 Eur; 

5. ES alaus informavimas ir skatinimo Pietų Afrikos Respublikos rinkose programa 

(pareiškėja – Lietuvos aludarių gildija) vykdoma nuo 2017 m. kovo 1 d. Programos trukmė – 3 metai. 

Tikslinės rinkos – Pietų Afrikos Respublika. Programoje numatytas biudžetas – 327 104 Eur; 

6. Informavimo apie ES ekologinės gamybos metodus Kinijoje ir Pietų Korėjoje programa 

(pareiškėja – VšĮ Baltijos maisto organizacija) vykdoma nuo 2017 m. kovo 1 d. Programos trukmė – 

3 metai. Tikslinės rinkos – Kinija, Pietų Korėja. Programoje numatytas biudžetas – 3 160 325 Eur; 

7. Informavimo apie ekologiškus ES gaminius ir jų pardavimo skatinimo veiksmai 

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Vengrijoje (pareiškėja – VšĮ Baltijos maisto 
organizacija) vykdoma nuo 2018 m. kovo 1 d. Programos trukmė – 3 metai. Tikslinės rinkos – 

Lietuva, Latvija, Estija, Jungtinė Karalystė ir Vengrija. Programoje numatytas biudžetas – 4 061 

367,20 Eur; 

8. Izraeliui skirta informavimo apie Europoje gaminamą midų ir putojantį vyną su vyninių 
vynuogių veislių nuoroda ir pardavimo skatinimo kampanija „Europos spalvos” (pareiškėja – 

Asociacija „Baltijos gėrimų pramonės aljansas“) vykdoma nuo 2018 m. gegužės 1 d. Programos 
trukmė – 3 metai. Tikslinė rinka – Izraelis. Programoje numatytas biudžetas – 236 689,20 Eur; 

9. Kinijai skirta informavimo ir pardavimo skatinimo kampanija „Europos spalvos” apie 
Europoje gaminamą midų ir putojantį vyną su vyninių vynuogių veislių nuoroda (pareiškėja – 

Asociacija „Baltijos gėrimų pramonės aljansas“) vykdoma nuo 2019 m. gegužės 1 d. Programos 
trukmė – 3 metai. Tikslinė rinka – Kinija. Programoje numatytas biudžetas – 470 163,40 Eur; 

10. Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta informavimo ir pardavimo skatinimo kampanija 
„Europos spalvos” apie Europoje gaminamą midų ir putojantį vyną su vyninių vynuogių veislių 
nuoroda (pareiškėja – Asociacija „Baltijos gėrimų pramonės aljansas“) vykdoma nuo 2019 m. 
gegužės 1 d. Programos trukmė – 3 metai. Tikslinė rinka – JAV. Programoje numatytas biudžetas – 

1 727 400 Eur; 

11. Informavimo apie Europos mėsos gaminius ir jų pardavimo skatinimo JAV programa 
(pareiškėja – Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija) numatyta vykdyti nuo 2020 m. gegužės 1 d., 
programos trukmė – 3 metai. Tikslinė rinka – JAV. Programoje numatytas biudžetas – 2 774 835,96 

Eur; 

12. Informavimo apie Europos mėsos gaminius ir jų pardavimo skatinimo Kinijoje, 
Honkonge, Makao, Azerbaidžane ir Ukrainoje programa (pareiškėja – Lietuvos mėsos perdirbėjų 
asociacija) numatyta vykdyti nuo 2020 m. gegužės 1 d., programos trukmė – 3 metai. Tikslinės rinkos 
– Kinija, Honkongas, Makao, Azerbaidžanas ir Ukraina. Programoje numatytas biudžetas – 2 461 

907 Eur. 

Agentūra administruoja paraiškas pagal paramos Lietuvos vyno sektoriui 2019–2023 metų 
programą. 2020 m. gegužės 28 d. sudaryta sutartis su UAB „ITALIANA LT“ dėl paramos 

informavimo ir pardavimo skatinimo priemonėms, kurios skirtos putojančiam vynui, gaminamam iš 
Chardonnay veislės vynuogės, Rusijos ir Nigerijos rinkose. Numatomos remti priemonės 
įgyvendinamos bus iki 2023 m. spalio 15 d. Sutartyje numatytas biudžetas priemonių įgyvendinimui 
– 148 245,26 Eur. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 

3D-603 „Dėl duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo“ nuo 2018 metų Agentūra 

atlieka žalio pieno pirkėjų patikras dėl Įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų nuostatų laikymosi, 
patikrų plane numatant patikrinti visus žalio pieno pirkėjus ne rečiau kaip 1 kartą per metus. 2020 
metais numatyta atlikti 63 planines patikras. Tiek įmonių šiai dienai vykdo veiklą ir yra registruotos 
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre. 

Agentūros Mokymų organizavimo skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Žemės ūkio 
ministro (toliau – ŽŪM) įsakymais: 
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1. ŽŪM 2009 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 3D-67 „Dėl mokymo pagal Jaunųjų ūkininkų 
kompetencijos ugdymo mokymo programą“: 

1.1. išduoti Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo 
pažymėjimų, 100 vnt. (popierinės versijos pažymėjimai); 

1.2. asmenų, įtrauktų į Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos 
baigimo sąvadą, 130 vnt.; 

1.3. suorganizuoti Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso 
baigimo pažymėjimo išdavimo komisijos posėdžius, 15 vnt.; 

1.4. parengti Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo 
pažymėjimo išdavimo komisijos posėdžių protokolai, 15 vnt. 

2. ŽŪM 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 375 "Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių  
patvirtinimo": 

2.1. gautų prašymų išklausyti "Ekologinio ūkininkavimo pagrindai" (kodas 396185007) 
arba "Ekologinės akvakultūros pagrindai" (kodas 396185012) mokymo kursus skaičius, 15 vnt.; 

2.2. ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymo programą baigusių asmenų sąvado 
atnaujinimas ir paskelbimas interneto svetainėje www.litfood.lt, skaičius, 12 vnt.; 

2.3. asmenų, įtrauktų į Ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymo programą baigusių 
asmenų sąvadą, skaičius, 300 vnt.; 

2.4. sąvadų, apie apmokytus mokymų dalyvius pagal patvirtintas mokymo programas  

"Ekologinio ūkininkavimo pagrindai" (kodas 396185007) arba "Ekologinės akvakultūros pagrindai" 
(kodas 396185012), pateikimas VšĮ Ekoagros, 12 vnt. 

3. ŽŪM 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-564 „Augalų apsaugos produktų saugojimo, 
tiekimo rinkai, naudojimo taisyklės“: 

3.1. organizuoti mokymo kursų siekiantiems pripažinimo konsultantams skaičius, 2 vnt.; 
3.2. asmenų, dalyvavusių augalų apsaugos konsultantų mokymo kursuose, skaičius, 20 

asmenų; 
3.3. parengtų ir/arba atnaujintų konsultantų žinių patikrinimo testų skaičius, 2 vnt.; 
3.4. asmenų, dalyvavusių konsultantų žinių patikrinime, skaičius, 20 asmenų; 
3.5. augalų apsaugos konsultantų sąvado atnaujinimas, 2 vnt. 
4. ŽŪM 2017 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 3D-156 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 

metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama 
profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklės: 

4.1. gautų naujų ir patikslintų informacinių pranešimų apie planuojamus mokymo renginius 
skaičius, 700 vnt.; 

4.2. suvestų į duomenų bazę ir paviešintų mokymo renginių skaičius interneto svetainėje 
www.litfood.lt, 2 800 vnt. 

5. ŽŪM 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 3D-671 „Dėl pažintinės žuvininkystės 
programos „Išauginta Europos sąjungoje“ paraiškų vertinimo komisijos sudarymo“:   

5.1. paraiškų vertinimas, 50 vnt. 
6. ŽŪM įsakymas 2019 m. spalio 16 d. Nr. 3D-575 „Dėl ūkininkavimo pradmenų mokymo 

programos vykdymo“: 
6.1. asmenų, įtrauktų į baigusių ūkininkavimo pradmenų programą sąvadą, skaičius, 850 vnt.; 

6.2. asmenų baigusių ūkininkavimo pradmenų programą sąvado atnaujinimas ir paskelbimas 

interneto svetainėje www.litfood.lt, 25 vnt.; 

6.3. paraiškų vertinimas, 15 vnt. 
7. ŽŪM 2015 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 3D-83 „Dėl Paraiškų, teikiamų pagal 

Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisykles, vertinimo komisijos sudarymo ir 

jos darbo reglamento patvirtinimo“: 
 7.1. paraiškų vertinimas 45 vnt. 
Agentūra 2020 metais už mokymų organizavimą ir saugiųjų blankų platinimą planavo gauti 

pajamų – 10 000 Eur.  

http://www.litfood.lt/
http://www.litfood.lt/
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Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. 

lapkričio 21 d. įsakymu Nr. BR-1-391 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014 - 2020 metų programos priemonės “Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo 
tinklas“ įgyvendinimo taisykles, sąrašo patvirtinimo“ projektui Nr. PLKT-KK-19-1-00002-

PR001/PLKT-PV-19-1-08549-PR001 „Kaimo gyventojų socialinė įtrauktis, skurdo mažinimas ir 
ekonominė plėtra, organizuojant trumpąsias maisto tiekimo grandines (Sveikesnis maistas – geresnis 

gyvenimas)“ įgyvendinti Agentūrai skiriama iki 13 379,00 Eur dydžio parama, iš jos Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 11 372,15 Eur , t. y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos 
valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 006,85 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos. Projektui skiriama iki 
13 379,00 Eur.; 10 proc. prisideda Agentūra. Dėl COVID-19 pandemijos projektas įgyvendintas ne 
pilna apimtimi, jo įgyvendinimas pratęstas iki 2021 m. gegužės 26 d. 2020 m. projekto įgyvendinimui 
buvo gauta 8 421,80 Eur ES lėšų ir 1 486,20 Eur valstybės biudžeto lėšų, panaudota 5  001,72 Eur 

ES lėšų, 882,65 Eur NMA finansuojamų biudžeto lėšų ir 653,82 Eur Agentūros prisidėjimas 
įgyvendinant projektą iš biudžeto lėšų. 

Projekto tikslas - paskatinti smulkiuosius ūkininkus kooperuotis ir prisijungti prie trumpųjų 
maisto tiekimo grandinių organizavimo pasinaudojant valstybės ir ES teikiama parama. Siekiant 
tikslo įgyvendinimo projekto dalyviams bus suteiktos teorinės žinios apie kooperacijos, vietos maisto 

sistemų, trumpųjų maisto tiekimo grandinių bei socialinio verslo organizavimą ir naudą; pristatyti 
sėkmingai įgyvendintų projektų pavyzdžiai vietos maisto sistemų, trumpųjų maisto tiekimo grandinių 
bei socialinio verslo organizavimo srityse. Projekto tikslinė grupė – 55 Lietuvos kaimiškųjų 
savivaldybių atstovai: aktyvūs ūkininkai, kaimo bendruomenių nariai, vietos politikai ir vietos 

žiniasklaidos atstovai. Projekto laukiamas rezultatas – viešinimo akcijos apie sėkmingai įgyvendintus 

projektus Lietuvos savivaldybėse, vietos politikų sudominimas ir įtraukimas į trumpųjų maisto 
tiekimo grandinių organizavimą bei vietos maisto sistemų ir socialinio verslo plėtrą savivaldybėse. 
Ūkininkų ir bendruomenių narių padrąsinimas ir motyvavimas pasinaudoti valstybės ir ES teikiama 
parama, siekiant geresnių sąlygų jų verslui ir pragyvenimui, organizuojant trumpąsias maisto tiekimo 
grandines bei socialinius verslus. 

Projektas pradėtas vykdyti 2020 m. vasario 1 d.; numatyta surengti trys seminarai „Sveikesnis 
maistas – geresnis gyvenimas“ apie vietines maisto sistemas: savivaldos, bendruomenės bei  trumpųjų 
tiekimo grandinių dalyvių bendradarbiavimą, nacionalinę bei ES paramą trumposioms tiekimo 
grandinėms organizuoti, plėtoti socialinius verslus ir kt. surengti Varėnoje vasario pabaigoje, 
Zarasuose kovo pradžioje, o po karantino - spalį - Klaipėdos rajone. Seminaruose pasidalyta patirtimi 
vystant socialinį verslą, pristatyti sėkmingai veikiantys vietos bendradarbiavimo, trumpųjų maisto 
tiekimo grandinių pavyzdžiai.  

Sukurti aštuoni filmukai pagal Verslo skatinimo ir tautinio paveldo skyriaus plėtojamas 
veiklas: 

1. individualūs ūkininkai: auginti gyvulius/ augalus ne masiniam vartojimui, bet aukštesnės 
kokybės maistui - "Maruko ūkis"; 

2. smulkūs ūkininkai: patiems auginti ir betarpiškai bendrauti su klientais tai reiškia neskubėti 
ir gyventi gamtos diktuojamu ritmu - biodinaminis ūkis "Miško sodai"; 

3. partnerystė: konkurentus versti partneriais ir kartu užkariauti naujas rinkas - ŽŪK "Sartų 
lankų jautiena"; 

4. partnerystė ir bendradarbiavimas: bendruomenės iniciatyva sutelkusi vietos amatininkus po 
vienu stogu ir per įvairialypę veiklą Veiviržėnų miestelį pavertusi savotišku traukos centru - VšĮ 
Klaipėdos rajono amatų centras; 

5. socialinis verslas regione: paslaugos vietos gyventojams bei jų įdarbinimas - VšĮ 
"Inovatorių slėnis"; 

6. verslas kaime: gyventi sveikesnėje aplinkoje ir neskubant mėgautis tuo, ką darai - 

"Sūrininkų namai"; 

7. bendradarbiavimo bendruomenėje pavyzdys – „Krakių bendruomenės svetainė“; 
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8. partnerystė: kai ištuštėjusios kaimo sodybų metas sutelkia senjorus ir išvystomas 
puikiausiai veikiantis verslas – „Brožių virtuvė“ sukurti du filmukai apie kooperatyvo bei socialinio 

verslo atstovus, kurie naudojosi KPP parama. 

 Seminaruose dėstomos temos:  
1. vietinės maisto sistemos: savivaldos, bendruomenės bei trumpųjų tiekimo grandinių 

dalyvių bendradarbiavimas - žingsnis tvarios ekonomikos link; 
2. 2014 - 2020 m.  Nacionalinė ir ES parama trumpųjų grandinių organizavimui, 

kooperacijai, socialiniam verslui; 

3. viešųjų paslaugų perdavimas – naujos galimybės socialiniam verslui; 
4. geroji praktinė patirtis: trumpųjų maisto tiekimo grandinių sėkmė ir iššūkiai; 
5. kooperacija, bendradarbiavimas ir partnerystė: nauda vystant trumpąsias tiekimo 

grandines ir kt. Praktiniai vietos pavyzdžiai (sėkmės istorijos). 
Agentūros kuruojamu projektu „Kaimas į namus“ siekiama padėti Lietuvos ūkininkams 

patiems, be tarpininkų, užmegzti tiesioginius ir ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su jų gaminamų 
produktų bei teikiamų paslaugų galutiniais vartotojais bei gauti geresnę kainą už savo gaminamus 
produktus. „Kaimas į namus“ galima rasti beveik 400 mūsų šalies ūkininkų, siūlančių pirkėjams savo 

užaugintą produkciją. Agentūros kuruojamo projekto „Kaimas į namus“ įgyvendinimui numatytas 

rodiklis: trumpųjų maisto tiekimo grandinių įgyvendinimo nauda ūkininkams, dalyvaujančių 
ūkininkų skaičius, 300 vnt. 

Agentūros Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-848 „Dėl viešosios įstaigos Kaimo 
verslo ir rinkų plėtros agentūros vykdomų veiklų, susijusių su žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių 
kvalifikacijos tobulinimu, konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimu  ir tautinio paveldo 
populiarinimu, finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 m. spalio 7 d. Nr. 3D-679 

įsakymu:  

1. metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas kaimo plėtros dalyviams. Pagal poreikį 
teikiamos konsultacijos telefonu, el. paštu, renginių metu kaimo bendruomenių nariams, 
potencialiems kaimo plėtros programos pareiškėjams, vietos veiklos grupių atstovams bei kitiems 
kaimo gyventojams. Nustatyta vertinimo kriterijaus reikšmė – 30 vnt.; 

2. kaimo plėtros dalyvių mokymo, kvalifikacijos tobulinimo ir kitos švietėjiškos veiklos 
organizavimas. Siekiant išsiaiškinti Lietuvoje veikiančių kaimo bendruomeninių organizacijų veiklos 
pagrindines problemas parengta Kaimo bendruomenių veiklos skatinimo apklausa ir atlikta apklausos 
analizė. Atsižvelgiant į apklausos rezultatus organizuotos mokymo, kvalifikacijos tobulinimo ir kitos 

švietėjiškos veiklos renginiai kaimo plėtros dalyviams: mokymo kursai „Leader metodo taikymas 
kaimo plėtros procese“ (20 dalyvių); informacinis seminaras „Viešųjų pirkimų aktualijos 
bendruomenėms“ (70 dalyvių) bei fotonuotraukų konkursas “Mūsų kaimo bendruomenės 
pasididžiavimas“ (51 dalyvis). Nustatyta vertinimo kriterijaus reikšmė - 3 renginiai ir 30 dalyvių.  
Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM pateikta paramos paraiška pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014 – 2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ 
įgyvendinimo taisykles, skirta renginių komunikacijos priemonėms. Vertinimo kriterijaus reikšmė - 
1 vnt.; 

3. gerosios partnerystės ir bendradarbiavimo patirties analizė ir sklaidos vykdymas. Parengti 

elektroniniai informacijos leidiniai „Naujienos bendruomenėms“, aktualūs informaciniai pranešimai 
apie aktyviai ir sėkmingai veikiančias kaimo bendruomenes, sėkmingai įgyvendintų projektų sklaida. 

Nustatyta vertinimo kriterijaus reikšmė - 6 vnt.; 

4. kaimo plėtros dalyvių sąvadų ir žemėlapių administravimas. Sukurtas interaktyvus 

kaimo bendruomeninių organizacijų žemėlapis, kuriame pateiktas atskirose Lietuvos rajono 
savivaldybėse registruotų bendruomenių skaičius bei informacija apie rajono kaimo bendruomenes 

jungiančias organizacijas su kontaktais. Atnaujinti kaimo bendruomeninių organizacijų ir jų skėtinių 
organizacijų sąvadai. Nustatyta vertinimo kriterijaus reikšmė - 1 vnt.; 

https://www.kaimasinamus.lt/
https://www.kaimasinamus.lt/
https://www.kaimasinamus.lt/
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Agentūra 2019 m. gruodžio mėn. įsitraukė į SADM koordinuojamo ir ESF finansuojamo 

projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ (Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02–0001) vykdymą. 
Šis projektas numato ISO 26000 – socialinės atsakomybės rekomendacijų standarto įdiegimą 
viešosiose ir verslo organizacijose. ISO 26000 yra lengvai suderinama su kitais standartais – kokybės 
vadybos standartu ISO 9001, aplinkosaugos vadybos standartu ISO 14001 ir darbuotojų saugos ir 
sveikatos vadybos standartu OHSAS 18001 (dabar ISO 45001).  

2020 m. sausio 20 ir 27 dienomis 45 agentūros darbuotojai arba 98 proc. visų darbuotojų 
išklausė 8 ak. val. trukmės mokymus apie įmonių socialinę atsakomybę bei jos svarbą organizacijos 
komunikacijai, klientų aptarnavimui. 2020 vasario 5 d. du agentūros darbuotojai išklausė 8 ak. val. 
trukmės mokymus apie įmonių socialinės atsakomybės ataskaitos rengimą, įmonės socialiai atsakingą 
veiklos įtaką aplinkosaugos, skaidrumo, darbo ir socialinių santykių gerinimo srityse. Mokymų 
vykdytojas konsultacinė grupė UAB „Person Premier“. 

Ruošdamasi ISO standartų diegimui ir patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 
m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495 „Dėl viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių ir 
viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ nuo 

2019 m. rugpjūčio mėn., Agentūra pagal nuomos sutartį su UAB „Asseco Lietuva“ pradėjo naudoti 
DVS programą „Avilys“. 

Agentūros veikla organizuojama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 3D-362 „Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros 
agentūros 2020 – 2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo”, patvirtintu Agentūros 2020 – 

2022 metų strateginiu veiklos planu, parengtu vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 
m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių 
įgyvendinimo viešosiose įstaigose”, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 
d. įsakymu Nr. 3D-893 „Dėl Žemės ūkio ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir kitų valstybės 
biudžeto lėšas gaunančių subjektų, kurie dalyvauja įgyvendinant Žemės ūkio ministerijos strateginį 
veiklos planą (n-n+2)-aisiais metais, metinių veiklos planų ir ataskaitų” ir Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro valdymo sričių 2020 - 2022 metų strateginiu veiklos planu bei Strateginio 
planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu 
Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo” nuostatomis ir laikosi Viešojo sektoriaus 
subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos 
rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. 
nutarimu Nr. 135 „Dėl Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus 
subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, nuostatų. 

Siekiant tinkamai organizuoti Agentūros darbą, vykdyti pavestas funkcijas disponuojant 
esamais darbo ištekliais ir skirtomis lėšomis, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. 
kovo 27 d. įsakymu Nr. 3D-232 „Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros 
struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo” Agentūrai nuo 2020 metų balandžio 1 d. patvirtinta 
grafinė struktūra ir 57 pareigybės. 2020 m. sausio 1 d. Agentūroje dirbo 48 darbuotojai: iš jų 2 – 

gimdymo atostogose ir 4 – vaikų auginimo atostogose. 2020 metams patvirtintas darbo užmokesčio 
fondas – 1 043 tūkst. Eur, darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 1 724 Eur, vadovų 
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 3 828 Eur. (2 priedas, 2 lentelė). 

Agentūra, siekdama numatytų strateginių tikslų prisideda prie Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro valdymo sričių 2020 – 2022 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto žemės ūkio 
ministro 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 3D-88 „Dėl žemės ūkio ministerijos 2020–2022 metų 
strateginio veiklos plano patvirtinimo” vykdomos programos „Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo 
plėtros skatinimas” (01 001):  

1. 1 tikslo „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”, 1 uždavinio „Užtikrinti žemės, maisto ir miškų ūkio 
konkurencingumo augimą” įgyvendinimo; vertinimo kriterijaus kodas (P-01.001-01-01-04), 

vertinimo kriterijaus pavadinimas: „Tarptautinių parodų, kuriose organizuojamas Lietuvos žemės 
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ūkio ir maisto pramonės pristatymas, ir verslo misijų skaičius, vnt.”, Agentūrai nustatyta vertinimo 
kriterijaus reikšmė: 3 vnt.; 

2. 2 tikslo „Užtikrinti ir palaikyti žemės ūkio veiklos subjektų pajamas”, 2 uždavinio 
„Įgyvendinti žemės ūkio rinkos reguliavimo priemones” įgyvendinimo; vertinimo kriterijaus kodas 
(P-01.001-02-02-01), vertinimo kriterijaus pavadinimas: „Pieno ir pieno gaminių bei vaisių ir 
daržovių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose – paramos gavėjų skaičius, vnt., Agentūrai 
nustatyta vertinimo kriterijaus reikšmė: 220 000 vnt.; 

3. 3 tikslo „Formuoti ir įgyvendinti racionalią žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros politiką” 
įgyvendinimo; vertinimo kriterijaus kodas (R-01.001-03-02), vertinimo kriterijaus pavadinimas: 

„Žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių, teigiamai įvertinusių mokymo naudą, dalis, proc.”, Agentūrai 
nustatyta vertinimo kriterijaus reikšmė: 88 proc.;  

4. 3 tikslo „Formuoti ir įgyvendinti racionalią žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros politiką”, 
2 uždavinio „Įgyvendinti pagal kompetenciją nacionalinės ir ES bendrosios žemės, maisto ūkio ir 
kaimo plėtros politikos nuostatas” įgyvendinimo; vertinimo kriterijaus kodas (P-01.001-03-02-05), 

vertinimo kriterijaus pavadinimas: „Į mokymo procesą įdiegta naujų ir atnaujintų formaliojo ir 
neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų, vnt.”, Agentūrai nustatyta vertinimo kriterijaus 
reikšmė: 20 vnt.. 

Agentūros 2020 metų veiklos plano stebėsena ir atsiskaitymas už rezultatus atliekamas visais 
lygiais: struktūrinių padalinių vadovai stebi ir vertina, ar darbuotojai vykdo prisiimtus 

įsipareigojimus; atsakingi už priemones / papriemones darbuotojai stebi ir vertina bendruosius 

rezultatus. Veiklos įgyvendinimo rezultatai analizuojami vertinant rodiklius: kas mėnesį vertinami 
metinių planų įgyvendinimo rodikliai, kas ketvirtį – strateginių tikslų įgyvendinimo rodikliai. Jie 
aptariami mėnesiui, ketvirčiui pasibaigus agentūros vadovybės ir struktūrinių padalinių vadovų 
susirinkimuose.  

 2020 metų metinis veiklos planas koreguotas, peržiūrėtas, įvertinus rizikos veiksnius bei 

galimybes; vadovautasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymu 

Nr. 3D-774 „Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros veiklos rezultatų 
vertinimo rodiklių nustatymo“ patvirtintais rodikliais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3D-874 “Dėl  žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 15 d. įsakymo 
Nr. 3D-24 „Dėl 2020 m. Žemės ūkio ministerijos vykdomų programų sąmatų pagal priemones 
patvirtinimo“ pakeitimo” patvirtintomis sąmatomis; pakeistos nurodytu įsakymu 2020 m. Žemės 
ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) sąmatos pagal priemones, jas 

išdėstant nauja redakcija, ir kitais teisės aktais. 

 

 

 

 

Direktorius      Šarūnas Celiešius 



1 lentelė

Eil. 
Nr.

Atsakymas (taip 
arba ne)

Teisės aktas, kuriuo 
įstaigoje reglamentuota 

tvarka
Pastabos

1.
Ar įstaiga taiko konsultavimo būdus ir priemones, užtikrinančias geros kokybės
konsultacijų teikimą?

TAIP Agentūra 2020 m. rugpjūčio 
mėn. atnaujino ūkio subjektų 
perkančių-parduodančių žalią 
pieną ir prekiaujančių pieno 
gaminiais, veiklos priežiūros 
tvarkos aprašą (https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt
/TAP/6eebd700d32211ea8f4
ce1816a470b26?positionInSe
archResults=0&searchModel
UUID=0604bea9-7342-4c3b-
8e27-1b21c614f4e1), 
kuriame numatyta, kad 
Agentūra, siekdama tinkamai 
užtikrinti kontrolę, didžiausią 
dėmesį skiria metodinei 
pagalbai, tiesioginiams ir 
netiesioginiams 
susitikimams, konsultacijoms 
su žalio pieno pirkėjais ir 
pardavėjais. 

Konsultuojant  ūkio 
subjektus be tradicinių 
priemonių (telefonu, 
raštu ir pan.) yra 
planuojama organizuoti 
ūkio subjektams skirtus 
nuotolinius seminarus 
naudojant vaizdo 
transliacijų ir pokalbių 
programas.

2.
Ar įstaigoje nustatyta konsultavimo tvarka, aprašyti procesai, užtikrinantys, kad
besikreipiantis asmuo gautų vienodą konsultaciją iš bet kurio priežiūros institucijos
vardu konsultuojančio asmens?

NE Agentūra neturi atskiros 
ūkio subjektų 
konsultavimo tvarkos. 
Bendri ūkio subjektų 
konsultavimo principai 
išdėstyti ūkio subjektų 
perkančių-
parduodančių žalią 
pieną ir prekiaujančių 
pieno gaminiais, veiklos 
priežiūros tvarkos 
apraše.

3. Ar įstaigoje įdiegta ir taikoma rizikos vertinimo sistema?

TAIP Ūkio subjektų perkančių-
parduodančių žalią pieną ir 
prekiaujančių pieno 
gaminiais, veiklos priežiūros 
tvarkos aprašas (https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt
/TAP/6eebd700d32211ea8f4
ce1816a470b26?positionInSe
archResults=0&searchModel
UUID=0604bea9-7342-4c3b-
8e27-1b21c614f4e1)

Rizikos vertinimo 
procesas nėra atskirai 
aprašytas. Rizikos 
vertinimas apima visus 
pieno rinkos subjektus 
ir visas ūkio subjektų 
priežiūros sritis.

PATVIRTINTA
viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros                                                          
direktoriaus 2020 m. gruodžio    d. įsakymu Nr. VĮ-

Žemės ūkio ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir kitų valstybės 
biudžeto lėšas gaunančių subjektų, kurie dalyvauja įgyvendinant Žemės ūkio 
ministerijos strateginį veiklos planą (n-n+2)-aisiais metais, metinių veiklos 
planų ir ataskaitų 1 priedas

ŪKIO SUBJEKTŲ VERSLO PRIEŽIŪRĄ ATLIEKANČIŲ INSTITUCIJŲ VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI*

Pagrindinis priežiūros institucijos veiklos (paskirties) tikslas

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (KVRPA), atsakinga už LR 
ūkio subjektų perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno 
gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įst.  3 str. 2 ir 3 dalies 1 – 4  p. 
nuostatų laikymosi priežiūrą. Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių 
žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, veiklos priežiūros tikslas – 
užtikrinti, kad žalio pieno pirkimo-pardavimo procese ŪS nevykdytų 
draudžiamų veiksmų, nustatytų LR ūkio subjektų, perkančių-
parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų 
veiksmų draudimo įstatyme. Agentūra pagal kompetenciją tiria įstatymo 
nuostatų pažeidimus ir taiko Įstatyme numatytas ekonomines sankcijas, 
vertina pieno kainų pokyčius, analizuoja Pieno apskaitos informacinėje 
sistemoje (toliau PAIS) pateiktus žalio pieno pirkėjų duomenis. 



4.
Ar įstaigoje nustatyta kontrolinių klausimynų peržiūros, atsižvelgiant į ūkio subjektų
bei priežiūros institucijos darbuotojų pateiktas pastabas ir teisės aktų pakeitimus,
tvarka? 

NE
Atskiros kontrolinių
klausimų atnaujinimo
tvarkos nėra.
Kontrolinis klausimynas 
yra atnaujinimas, kai
yra keičiamas Ūkio
subjektų perkančių-
parduodančių žalią
pieną ir prekiaujančių
pieno gaminiais, veiklos
priežiūros tvarkos
aprašas. 

5.
Ar įstaiga imasi priemonių, kad būtų įgyvendinta deklaracija dėl pirmųjų verslo
metų?

NE Agentūra nėra 
pasirašiusi deklaracijos 
dėl pirmų verslo metų.

2 lentelė

Rodiklio pavadinimas Matavimo vnt. Vyriausybės siekis
Rodiklio reikšmė 2019 

metais

Siektina rodiklio 
reikšmė 2020 

metais

1.
Pagrindinio priežiūros institucijos veiklos (paskirties) tikslo pasiekimo
(įgyvendinimo) rodikliai:

 

1.1.

Žalio pieno pirkėjų dėl Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių -
parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų
veiksmų draudimo įstatymu laikymosi patikrinimas

proc.

100 100

1.2.

2.

Padėties 3 priežiūros srityse, kuriose yra didžiausia reikšmingos žalos ar pavojaus
visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimo rizika, pokyčio nustatymo
rodikliai:

_ _

2.1.

2.2.

3.
Rizikingiausių ūkio subjektų (ūkinių veiklų, objektų) patikrinimų dalis palyginti su
visais patikrinimais

proc. ↑
_ _

4.
Vidutinio ar mažo rizikingumo ūkio subjektų (ūkinių veiklų, objektų) patikrinimų
dalis palyginti su visais patikrinimais

proc. ↓
_ _

5.
Patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius klausimynus, dalis palyginti su visais
patikrinimais

proc. ↑
100 100

6.
Planinių patikrinimų, apie kuriuos iš anksto pranešama tikrinamam ūkio subjektui,
dalis palyginti su visais patikrinimais

proc. ↑
100 100

7.
Viešai skelbiamas aktualus planinių patikrinimų planas / informacija apie planinius
patikrinimus 

vnt.
1 1

8.

Patikrinimų, padėjusių užkirsti kelią žalos visuomenei, kitų asmenų interesams ar
aplinkai atsiradimui, kai ši žala ar pavojus reikšmingi, dalis palyginti su visais
neplaniniais patikrinimais        

proc. ↑ _ _

9. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių dalis rizikos vertinimui, planavimui ir analizei proc. ↑ 25 25

10. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių dalis konsultavimui, informavimui ir prevencijai proc. ↑ 25 25

11. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių dalis fiziniams patikrinimams proc. ↓ 50 50

12. Planinių patikrinimų trukmė min. ↓ 240 240

13.
Iniciatyvų siekiant mažinti nepagrįstų, neproporcingų ūkinės veiklos suvaržymų,
skaičius

vnt. ↑ 0 1

14.
Institucijų darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir
mokymuose, skaičius

vnt. ↑
2 4

15.
Ūkio subjektų, teigiančių, kad priežiūros institucijos konsultacija buvo naudinga,
padėjo suprasti teisės aktus ir jų laikytis, dalis

proc. ↑
_ _

16.
Ūkio subjektų, teigiančių, kad kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktų
reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti, dalis

proc. ↑
_ _

17.

Ūkio subjektų, teigiančių, kad pirmaisiais veiklos metais gavo naudingų konsultacijų
ir jiems nebuvo taikytos poveikio priemonės, išskyrus atvejus, kai jos buvo būtinos ir
neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei,
kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, dalis

proc. ↑

_ _

*  Rodiklių detalus išaiškinimas ir skaičiavimo metodika pateikiama Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtame dokumente „Rekomendacijos, kaip įdiegti ir taikyti priežiūros 
institucijų veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklius“ http://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/Prieziuros%20instituciju%20pertvarka/Rekomendacijos_rodikliai.pdf

Tuo atveju, kai kažkuris nurodytas rodiklis (-iai) priežiūros institucijai pagal atliekamos ūkio subjektų veiklos priežiūros pobūdį netinka, priežiūros institucija nenaudoja tokio (-
ių) rodiklio (-ių), tačiau institucijos vadovo įsakyme, kuriuo tvirtinama institucijos rodiklių sistema, pateikia rodiklių nenaudojimo atvejus ir paaiškina jų priežastis. 



Iš viso iš jų DU Iš viso
iš jų 
VIP

1. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programa (01 001) 1466100,00 1466100,00 992000,00 0,00 0,00

VB lėšos 1466100,00 1466100,00 992000,00 0,00 0,00
ES lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BF lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PĮ lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KT lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Žemės ūkio ir produktų eksporto skatinimas (01 001 01 01 85) 257000,00 257000,00 119000,00 0,00 0,00

VB lėšos 257000,00 257000,00 119000,00 0,00 0,00
ES lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BF lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PĮ lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KT lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. Eksporto skatinimo priemonių organizavimo ir vykdymo finansavimas 1_1_85_02 257000,00 257000,00 119000,00 0,00 0,00

VB lėšos 257000,00 257000,00 119000,00
ES lėšos 0,00
BF lėšos 0,00
PĮ lėšos 0,00

Viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros 
direktoriaus 2020 m. gruodžio    d. įsakymu Nr. VĮ-

PATVIRTINTA

Žemės ūkio ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir kitų 
valstybės biudžeto lėšas gaunančių subjektų, kurie dalyvauja 
įgyvendinant Žemės ūkio ministerijos strateginį veiklos planą (n-
n+2)-aisiais metais, metinių veiklos planų ir ataskaitų
2 priedas

1 lentelė

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIMO VERSLO IR RINKŲ PLĖTROS AGENTŪROS 2020-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Eil. 
Nr.

Asignavimai (Eur)

Iš viso
Išlaidos Turtas

Žemės ūkio ministerijos programos priemonių įgyvendinimas



KT lėšos 0,00

1.2. Žinių sklaida žemės ūkio sektoriuje (01 001 01 01 86) 340400,00 340400,00 213000,00 0,00 0,00

VB lėšos 340400,00 340400,00 213000,00 0,00 0,00
ES lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BF lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PĮ lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KT lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.
Žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių kvalifikacijos tobulinimas, konsultavimo įstaigų ir 
konsultantų akreditavimas ir tautinio paveldo populiarinimas 1_1_86_02

284300,00 284300,00 204000,00 0,00 0,00

VB lėšos 284300,00 284300,00 204000,00
ES lėšos 0,00
BF lėšos 0,00
PĮ lėšos 0,00
KT lėšos 0,00

1.2.2. Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimas 1_1_86_03 56100,00 56100,00 9000,00 0,00 0,00

VB lėšos 56100,00 56100,00 9000,00
ES lėšos 0,00
BF lėšos 0,00
PĮ lėšos 0,00
KT lėšos 0,00

1.3. Rinkos reguliavimo priemonių administravimas (01 001 02 02 20) 868700,00 868700,00 660000,00 0,00 0,00

VB lėšos 868700,00 868700,00 660000,00 0,00 0,00
ES lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BF lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PĮ lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KT lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.
Veiklos, susijusios su eksporto ir importo licencijų sistemos administravimu vykdymas 
(2_2_20_01)

124200,00 124200,00 94000,00 0,00 0,00

VB lėšos 124200,00 124200,00 94000,00
ES lėšos 0,00
BF lėšos 0,00
PĮ lėšos 0,00
KT lėšos 0,00

1.3.2. Veiklos, susijusios su intervencinių priemonių įgyvendinimu vykdymas (2_2_20_02) 595700,00 595700,00 451000,00 0,00 0,00

VB lėšos 595700,00 595700,00 451000,00
ES lėšos 0,00
BF lėšos 0,00
PĮ lėšos 0,00
KT lėšos 0,00



1.3.3.
Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir 
prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymu pavestų 
funkcijų vykdymas (2_2_20_03)

148800,00 148800,00 115000,00 0,00 0,00

VB lėšos 148800,00 148800,00 115000,00
ES lėšos 0,00
BF lėšos 0,00
PĮ lėšos 0,00
KT lėšos 0,00

2. Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programa (02 001) 160000,00 160000,00 51000,00 0,00 0,00

VB lėšos 160000,00 160000,00 51000,00 0,00 0,00
ES lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BF lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PĮ lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KT lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.
Pažintinės žuvininkystės programos "Išauginta Europos Sąjungoje"įgyvendinimas            
(02 001 01 01 32)

160000,00 160000,00 51000,00 0,00 0,00

VB lėšos 160000,00 160000,00 51000,00
ES lėšos 0,00
BF lėšos 0,00
PĮ lėšos 0,00
KT lėšos 0,00

3. 
Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos administravimas 
(01 001)

4897800,00 4897800,00 0,00 0,00 0,00

VB lėšos, skiramos netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų PVM 634800,00 634800,00 0,00 0,00 0,00
ES lėšos 3449000,00 3449000,00 0,00 0,00 0,00
BF lėšos 814000,00 814000,00 0,00 0,00 0,00
PĮ lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KT lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Žemės ūkio maisto produktų privatus saugojimas (01 001 02 02 04) 49500,00 49500,00 0,00 0,00 0,00
VB lėšos, skiramos netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų PVM 0,00
ES lėšos 49500,00 49500,00
BF lėšos 0,00
PĮ lėšos 0,00
KT lėšos 0,00

3.2.
Žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir pardavimo skatinimo veiksmų 
vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse paramos schema (01 001 02 02 06) 

1135000,00 1135000,00 0,00 0,00 0,00

VB lėšos, skiramos netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų PVM 0,00
ES lėšos 1135000,00 1135000,00
BF lėšos 0,00
PĮ lėšos 0,00



KT lėšos 0,00
3.3. Maisto produktų vartojimo skatinimas (01 001 02 02 41) 3713300,00 3713300,00 0,00 0,00 0,00

VB lėšos, skiramos netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų PVM 634800,00 634800,00 0,00 0,00 0,00
ES lėšos 2264500,00 2264500,00 0,00 0,00 0,00
BF lėšos 814000,00 814000,00 0,00 0,00 0,00
PĮ lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KT lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1. Pieno ir vaisių vartojimo skatinimas 2_2_41_01 3713300,00 3713300,00 0,00 0,00 0,00

VB lėšos, skiramos netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų PVM 634800,00 634800,00
ES lėšos 2264500,00 2264500,00
BF lėšos 814000,00 814000,00
PĮ lėšos 0,00
KT lėšos 0,00

4.

4.1. Projektams tiesiogiai finansuojamiems iš ES biudžeto 

ES (TF) lėšos
VB lėšos
UP
KT lėšos 

4.2.
Projektas Nr. PLKT-KK-19-1-00002-PR001/PLKT-PV-19-1-08549-PR001 „Kaimo 
gyventojų socialinė įtrauktis, skurdo mažinimas ir ekonominė plėtra, organizuojant 
trumpąsias maisto tiekimo grandines (Sveikesnis maistas – geresnis gyvenimas)“ 

6538,19 6538,19 0,00 0,00 0,00

ES (KTA) lėšos 5001,72 5001,72
BF lėšos 0,00
VB lėšos 882,65 882,65
UP 0,00
KT lėšos 653,82 653,82

5.
5.1. Mokymų organizavimas 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00

VB lėšos 0,00
PĮ lėšos 0,00
UP 10000,00 10000,00
KT lėšos 0,00

5.2. Parodų organizavimas 340000,00 340000,00 0,00 0,00 0,00
VB lėšos 0,00
PĮ lėšos 340000,00 340000,00
UP 0,00
KT lėšos 0,00

Kitos veiklos finansavimas

Projektinės veiklos finansavimas



2 lentelė
2019 metais 2020 metais Pastaba*

Darbuotojų skaičius 48 55
Patvirtintų etatų skaičius 51 57
Užimtų etatų skaičius 48 53
Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur 1000 1043
Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, Eur 1574 1724
Vidutinis vadovų darbo užmokestis, Eur

2886 3241

Agentūros 
direktoriui 
keitėsi darbo 
užmokesčio 
koeficientas

* jei pokytis didesnis nei 10 proc., nurodyti pokyčio atsiradimo priežastį.

1 Finansavimo šaltiniai: ES (TF) – Europos Sąjungos lėšos, kai veikla tiesiogiai finansuojama iš Europos Sąjungos biudžeto, ES (KTA) – Europos Sąjungos 
lėšos, kaip veikla finansuojama iš kitų institucijų kuruojamų ES struktūrinių fondų, BF – bendrojo finansavimo lėšos, VB – valstybės biudžeto lėšos, UP – 
uždirbtos pajamos, PĮ – pajamų įmokos, KT – kitos įstaigos lėšos.



Iš viso iš jų DU Iš viso iš jų VIP
Darbuotojai, 

padaliniai
Darbuotojų 

skaičius

ES (TF) 0,00
ES (KTA) 0,00

BF 0,00
VB 0,00
UP 10000,00 10000,00
PĮ 0,00
KT 0,00

Iš viso: 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
1. Išplatinta 
blankų vnt. 8000

A. Grigaliūnas,            
N. Janušauskienė,      
MOS

2 I-IV

2. Mokymų 
organizavimas 
konsultantams vnt. 4

A. Grigaliūnas,                               
I. Zizienė,                        
N. Janušauskienė, 
MOS

3 I-IV

ES (TF) 0,00
ES (KTA) 0,00

BF 0,00
VB 0,00
UP 340000,00 340000,00
PĮ 0,00
KT 0,00

Iš viso: 340000,00 340000,00 0,00 0,00 0,00
1. Parodų 

organizavimo 
pajamos

1. Įmonių, 
dalyvaujančių 
tarptautinėse 
parodose, 
mugėse, verslo 
misijose skaičius

vnt. 25

I. Šlaičiūnaitė -
Černiauskienė,                
J. Gecevičienė,                                                                                                  
A. Prielgauskaitė, 
PVMOS

3 I-IV

ES (TF) 0,00
ES (KTA) 5001,72 5001,72

BF 0,00
VB 882,65 882,65
UP 0,00
PĮ 0,00
KT 653,82 653,82

Iš viso: 6538,19 6538,19 0,00 0,00 0,00
1. Projekto 

„Kaimo 
gyventojų 
socialinė 
įtrauktis, 
skurdo 
mažinimas ir 
ekonominė 
plėtra, 
organizuojant 
trumpąsias 
maisto tiekimo 
grandines 
(Sveikesnis 
maistas – 
geresnis 
gyvenimas)“  
įgyvendinimas

Projekte 
dalyvavusių 
asmenų skaičius, 
kuriems suteiktos 
teorinės žinios 
apie 
kooperacijos, 
vietos maisto 
sistemų, 
trumpųjų maisto 
tiekimo 
grandinių bei 
socialinio verslo 
organizavimą ir 
naudą

vnt. 150

P. Uleckas,                   
V. Petrauskienė,                
A. Nėniuvienė,            
VSTPS

3 I-IV

p. s. toliau nuosekliai surašomi visi projektai ar kita planuojama veikla.

Žemės ūkio ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir kitų 
valstybės biudžeto lėšas gaunančių subjektų, kurie dalyvauja 
įgyvendinant Žemės ūkio ministerijos strateginį veiklos planą (n-
n+2)-aisiais metais, metinių veiklos planų ir ataskaitų
2 priedas

PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros
direktoriaus 2020 m. gruodžio    d. įsakymu Nr. VĮ-

I-IV

7 8

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIMO VERSLO IR RINKŲ PLĖTROS AGENTŪROS 2020-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Įvykdymo 
terminas 

(ketv.)

9

Mokymų organizavimo pajamos

MOS

5 6

Projektas Nr. PLKT-KK-19-1-00002-PR001/PLKT-PV-19-1-08549-
PR001 „Kaimo gyventojų socialinė įtrauktis, skurdo mažinimas ir 
ekonominė plėtra, organizuojant trumpąsias maisto tiekimo grandines 
(Sveikesnis maistas – geresnis gyvenimas)“ TPVSS I-IV

Mokymų 
organizavimo 
pajamos

Parodų organizavimo pajamos

PVMOS

1.

1 2 3 4 12

Turtas

10=11+13 11 13 14

1 Finansavimo šaltiniai: ES (TF) – Europos Sąjungos lėšos, kai veikla tiesiogiai finansuojama iš Europos Sąjungos biudžeto, ES (KTA) – Europos Sąjungos lėšos, kaip veikla finansuojama iš kitų institucijų kuruojamų 
ES struktūrinių fondų, BF – bendrojo finansavimo lėšos, VB – valstybės biudžeto lėšos, UP – uždirbtos pajamos, PĮ - pajamų įmokos, KT – kitos įstaigos lėšos 

PROJEKTINĖS IR KITOS VEIKLOS FINANSAVIMAS

Veiksmo 
Nr.

Veiksmo 
pavadinimas

Vertinimo 
kriterijai

Mato 
vnt.

Siektina 
reikšmė

4 lentelė

Atsakingi vykdytojai Finansavimo 

šaltinis1 
Iš viso

Išlaidos

I-IV

Asignavimai (Eur)



3 lentelė

Iš viso iš jų DU Iš viso iš jų VIP

Darbuotojai, padaliniai
Darbuotojų 

skaičius

01 01 

ES 0,00
BF 0,00
VB 257000,00 257000,00 119000,00 0,00 0,00
PĮ 0,00

Iš viso: 257000,00 257000,00 119000,00 0,00 0,00
ES 0,00
BF 0,00
VB 257000,00 257000,00 119000,00 0,00 0,00
PĮ 0,00

Iš viso: 257000,00 257000,00 119000,00 0,00 0,00
1. Tarptautinių parodų, 
mugių, kuriose bus 
organizuojamas Lietuvos 
įmonių dalyvavimas, 
skaičius

vnt. 2

I. Šlaičiūnaitė -
Černiauskienė, 
J. Gecevičienė,           
A. Prielgauskaitė, 
PVMOS

3 I-IV

2. Ūkio subjektams 
suorganizuotų seminarų 
skaičius

vnt. 2

I. Šlaičiūnaitė -
Černiauskienė, 
J. Gecevičienė,           
A. Prielgauskaitė, 
PVMOS

3 I-IV

3. Pagal Ministerijos 
užklausimus (tame tarpe 
pateiktus ir elektroninėmis 
ryšio priemonėmis), ne 
vėliau kaip per 5 darbo 
dienas nuo paklausimo apie 
atitinkamų žemės ūkio ir 
maisto produktų rinkas, 
parengta ir pateikta 
informacija, 100 proc. 
atsakymas į užklausas 
pateikiant informaciją 
prašomais terminais

proc. 100

I. Šlaičiūnaitė -
Černiauskienė, 
J. Gecevičienė,           
A. Prielgauskaitė, 
PVMOS

3 I-IV

ES 0,00
BF 0,00
VB 340400,00 340400,00 213000,00 0,00 0,00
PĮ 0,00

Iš viso: 340400,00 340400,00 213000,00 0,00 0,00
ES 0,00
BF 0,00
VB 284300,00 284300,00 204000,00 0,00 0,00
PĮ 0,00

Iš viso: 284300,00 284300,00 204000,00 0,00 0,00

Viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros 
direktoriaus 2020 m. gruodžio    d. įsakymu Nr. VĮ-

Žemės ūkio ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir kitų 
valstybės biudžeto lėšas gaunančių subjektų, kurie dalyvauja 
įgyvendinant Žemės ūkio ministerijos strateginį veiklos planą (n-
n+2)-aisiais metais, metinių veiklos planų ir ataskaitų
2 priedas

PATVIRTINTA

J. Veličkienė,         
L. Šimonienė, ŽŪM

J. Veličkienė, ŽŪM 
Žinių perdavimo ir 

informavimo skyriaus 
vedėja

13 14 156 7 9

G. Karaliūtė, ŽŪM 
Tarptautinių reikalų ir 

eksporto skatinimo 
skyriaus vyr. specialistė

I-IV

4 5 11=12+14

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIMO VERSLO IR RINKŲ PLĖTROS AGENTŪROS 2020-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Įvykdymo 
terminas 
(ketv.)

Finansavimo 

šaltinis1 

Atsakingi vykdytojai
Priemonės kodas

Veiksmo 
Nr.

Asignavimai (Eur)

Iš viso
Išlaidos Turtas

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ, PRIE KURIŲ ĮGYVENDINIMO PRISIDEDA ĮSTAIGA,  ASIGNAVIMAI

Veiksmo pavadinimas Vertinimo kriterijai
Mato 
vnt.

Siektina 
reikšmė

1.2.1. Žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių kvalifikacijos tobulinimas, 
konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimas ir tautinio paveldo 
populiarinimas

1 2 3

1. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programa 

1.1.1.1. Eksporto skatinimo 
priemonių 
organizavimas ir 
vykdymas

10 12

01 001 01 01 85 1.1. Žemės ūkio ir produktų eksporto skatinimas

1_1_85_02 1.1.1. Eksporto skatinimo priemonių organizavimo ir vykdymo finansavimas
G. Karaliūtė, ŽŪM 

Tarptautinių reikalų ir 
eksporto skatinimo 

skyriaus vyr. specialistė

I-IV

1_1_86_02

I-IV

01 001 01 01 86 1.2. Žinių sklaida žemės ūkio sektoriuje                                                                      

I-IV



1. Parengtų naujų ir (arba) 
atnaujintų esamų mokymo 
programų skaičius

vnt. 20
A. Grigaliūnas,              
J. Spruntulienė,              
MOS

2 I-IV

2. Suorganizuotų mokymų 
pagal patvirtintas mokymo 
programas žemės, maisto 
ūkio, miškininkystės ir 
kituose kaimo plėtros 
sektoriuose skaičius

vnt. 4

A. Grigaliūnas               
N. Janušauskienė,          
I. Zizienė,                      
MOS 3 I-IV

3. Pagal patvirtintas 
mokymo programas atliktų 
mokymo kokybės patikrų 
skaičius

vnt. 30

I. Zizienė,                      
G. Viršilas,                    
J. Spruntulienė,              
E. Kavaliauskienė, 
MOS

4 I-IV

4. Mokymo programų, 
įtrauktų į mokymo 
programų sąvadą, skaičius

vnt. 20

A. Grigaliūnas               
J. Spruntulienė,              
MOS 2 I-IV

5. Išplatintų saugiųjų 
blankų, susijusių su 
kvalifikacijos ir (arba) 
konsultavimo įstaigų ir 
(arba) konsultantų 
akreditacijos patvirtinimu, 
skaičius

vnt. 8000

N. Janušauskienė, 
MOS

1 I-IV

6. Suteiktos metodinės 
pagalbos ir konsultacijų 
kaimo plėtros dalyviams, 
skaičius

vnt. 30

V. Kvedarienė,
R. Šimbarienė,
S. Kazlauskaitė,
 SBSS

3 IV

7. Mokymo, kvalifikacijos 
tobulinimo ir kitos 
švietėjiškos veiklos 
renginių, skirtų kaimo 
plėtros dalyviams, skaičius

vnt. 3

K. Mockutė, 
V. Kvedarienė,
R. Šimbarienė,
SBSS 3 IV

8. Asmenų, dalyvavusių 
mokymo ir/arba 
kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose, skirtuose 
kaimo plėtros dalyviams, 
skaičius

vnt. 30

K. Mockutė, 
V. Kvedarienė,
R. Šimbarienė,
SBSS

3 IV

9. Parengtų elektroninių 
informacijos rinkinių apie 
gerąją kaimo plėtros 
dalyvių (įskaitant kaimo 
bendruomenines 
organizacijas bei vietos 
veiklos grupes) veiklos 
patirtį Lietuvoje ir 
užsienyje, statistinių 
duomenų suvestinių 
skaičius

vnt. 6

K. Mockutė, 
V. Kvedarienė,
R. Šimbarienė,
SBSS

3 IV

10. Sukurtų ir atnaujintų 
kaimo plėtros dalyvių 
(įskaitant kaimo 
bendruomenines 
organizacijas bei vietos 
veiklos grupes) žemėlapių 
skaičius

vnt. 1

K. Mockutė,
S. Kazlauskaitė,             
SBSS

2 IV

11. Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros dalyvių teigiamai 
įvertinusių mokymo naudą, 
dalis proc.

proc. 88

A. Grigaliūnas,              
I. Zizienė,                      
G. Viršilas,                    
J. Spruntulienė,              
E. Kavaliauskienė, 
MOS

5 I-IV

1_1_86_02 1. Įvertintų akreditavimo 
paraiškų ir susijusių 
dokumentų skaičius

vnt. 8/350
N. Janušauskienė,         
J. Spruntulienė,              
MOS

2 I-IV

Konsultavimo įstaigų ir 
konsultantų 
akreditavimas

1.2.1.2.

1.2.1.1. Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros dalyvių 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
organizavimas ir 
vykdymas



2. Parengtų konsultantų 
žinių patikrinimo skaičius

vnt. 120

A. Grigaliūnas,              
N. Janušauskienė,          
J. Spruntulienė,              
G. Viršilas,                    
MOS

4 I-IV

3. Suorganizuotų 
konsultantų žinių 
patikrinimo renginių 
skaičius

vnt. 14

N. Janušauskienė, 
MOS 1 I-IV

4. Pakeitimų akredituotų 
konsultavimo įstaigų ir 
konsultantų sąvaduose 
skaičius

vnt. 150

N. Janušauskienė,        
I. Zizienė,                      
MOS

2 I-IV

1. Priimtų prašymų 
sertifikuoti tautinio paveldo 
produktus, tradicinių amatų 
neformaliojo mokymo 
programas ir atestuoti 
tradicinių amatų meistrus 
skaičius

vnt. 100

B. Basiulienė,                
VSTPS

1 I-IV

2. Suorganizuotų ekspertų 
komisijos posėdžių skaičius

vnt. 10
B. Basiulienė,                
VSTPS 1 I-IV

3. Priimtų dokumentų 
sėkmingiausiai dirbančio 
tradicinio amatininko ir 
tradicinių amatų centro 
premijoms gauti 
(kandidatų) skaičius

vnt. 17

B. Basiulienė,                
VSTPS

1 I-IV

4. Tautinio paveldo 
produktų kūrėjų, apie 
kuriuos paskelbta 
informacija interneto 
svetainėje 
www.tautinispaveldas.lt, 
skaičius

vnt. 40

P. Uleckas,                    
V. Petrauskienė,  
VSTPS

1 I-IV

5. Tradicinių mugių ir kitų 
renginių, apie kuriuos bus 
paskelbta informacija, 
skaičius

vnt. 10

B. Basiulienė,                
VSTPS

1 I-IV

1. Suteiktų konsultacijų ir 
teiktos metodinės pagalbos, 
įvykdytų renginių ir 
diskusijų skaičius

vnt. 60/5

P. Uleckas,                    
V. Petrauskienė,            
A. Nėniuvienė, VSTPS

1 I-IV

2. Paskelbtų informacinių 
pranešimų interneto 
svetainėje www.litfood.lt 
skaičius

vnt. 10

P. Uleckas,                    
V. Petrauskienė,  
VSTPS

1 I-IV

3. Interneto svetainės 
www.kaimasinamus 
vartotojų skaičiaus 
didėjimas, procentais per 
metus

vnt. 3

P. Uleckas,                    
V. Petrauskienė,  
VSTPS

1 I-IV

4. informacinių taškų 
trumpų maisto tiekimo 
grandinių žemėlapyje 
skaičiaus didėjimas, 
procentais per metus, 
skaičius

vnt. 100

P. Uleckas,                 
A. Nėniuvienė, VSTPS

1 I-IV

5. Įvykdytų informacinių 
seminarų trumpų maisto 
tiekimo grandinių 
vystytojams skaičius

vnt. 6

P. Uleckas,                    
V. Petrauskienė,            
A. Nėniuvienė, VSTPS 1 I-IV

ES 0,00
BF 0,00
VB 56100,00 56100,00 9000,00
PĮ 0,00

1.2.1.4. Trumpų maisto ir ir 
mišrių produktų 
tiekimo grandinių 
diegimas ir plėtra

L. Šimonienė, ŽŪM 
Gyvulininkystės ir 

veislininkystės skyriaus 
vyr. specialistė

I-IV

1_1_86_03 1.2.2. "Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimas"

Tautinio paveldo 
produktų, tradicinių 
amatų populiarinimas 
bei dalyvavimas tautinio 
paveldo produktų, 
tradicinių amatų 
mokymo programų, 
tradicinių mugių 
sertifikavimo, tradicinių 
amatų meistrų 
atestavimo procesuose

1.2.1.3.



Iš viso: 56100,00 56100,00 9000,00 0,00 0,00

1. Švietimo įstaigų skaičius

vnt. 40

A. Grigaliūnas,             
I. Zizienė,                     
J. Spruntulienė,             
MOS

3 I-IV

2. Programos dalyvių 
skaičius

vnt. 1000

A. Grigaliūnas,            
I. Zizienė,                     
J. Spruntulienė,             
MOS

3 I-IV

ES 0,00
BF 0,00
VB 868700,00 868700,00 660000,00 0,00 0,00
PĮ 0,00

Iš viso: 868700,00 868700,00 660000,00 0,00 0,00
ES 0,00
BF 0,00
VB 124200,00 124200,00 94000,00
PĮ 0,00

Iš viso: 124200,00 124200,00 94000,00 0,00 0,00
1.3.1.1. Žemės ūkio produktų 

eksporto ir importo 
licencijų sistemos 
administravimas

1. Eksporto ir importo 
licencijų sistemos 
administravimo 
priemonėms vykdyti, gautų 
ir suadministruotų paraiškų 
kiekis

proc. 100

S. Pusvaškis,                
E. Bartasevičiūtė,      
R. Kasarauskaitė, 
EIAS

3 I-IV

ES 0,00

BF 0,00

VB 595700,00 595700,00 451000,00

PĮ 0,00

Iš viso: 595700,00 595700,00 451000,00 0,00 0,00

1.3.2.1.

Pieno ir vaisių 
vartojimo skatinimas

1. Vaisių ir daržovių bei 
pieno ir pieno produktų 
suvartojimo skatinimas 
vaikų ugdymo įstaigose, 
paramos gavėjų skaičius vnt. 220000

V. Kardelytė,                 
R. Murauskaitė,             
V. Bastienė,                   
L. Jucaitienė,            N. 
Samuolienė,           D. 
Pipiraitė,                        
V. Grincevičienė,           
E. Ivoška,
RPAS

8 I-IV 

1.3.2.2.
Informavimo ir 
skatinimo programų dėl 
žemės ūkio produktų 
vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse 
administravimas 

1. Žemės ūkio produktams 
skirtų informavimo ir 
pardavimo skatinimo 
veiksmų vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse paramos 
programa, programų 
skaičius

vnt. 12

M. Musteikis,
J. Surina,
I. Gončarovienė,    
PAS

3 I-IV

1.3.2.3. Paramos programos 
administravimas, 
taikant vyno rėmimo 
veiksmus trečiųjų šalių 
rinkose

1. Vyno rėmimo veiksmų 
trečiųjų šalių rinkose 
paramos programa, 
programų skaičius

vnt. 1

M. Musteikis,
J. Surina,
I. Gončarovienė,    
PAS

3 I-IV

ES 0,00

BF 0,00

VB 148800,00 148800,00 115000,00

PĮ 0,00

Iš viso: 148800,00 148800,00 115000,00 0,00 0,00
1.3.3.1. Lietuvos Respublikos 

ūkio subjektų, 
perkančių - 
parduodančių žalią 
pieną ir prekiaujančių 
pieno gaminiais, 
nesąžiningų veiksmų 
draudimo įstatymu 
pavestų funkcijų 
vykdymas

Žalio pieno pirkėjų dėl 
Lietuvos Respublikos ūkio 
subjektų, perkančių - 
parduodančių žalią pieną ir 
prekiaujančių pieno 
gaminiais, nesąžiningų 
veiksmų draudimo įstatymu 
laikymosi patikrinimas

proc. nuo 
žalio 
pieno 

pirkėjų 
skaičiaus

100

L. Markūnaitė,           
L. Zubielienė,                
PRPS

3 I-IV 

02 001

ES 0,00
BF 0,00

I-IV

2_2_20_03 1.3.3. Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir 
prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymu pavestų 
funkcijų vykdymas

vyr. specialistė

1.2.2.1. Šviečiamosios 
gyvulininkystės 
programos 
įgyvendinimas

G. Karaliūtė,          
R. Savickienė,        

V. Kučinskienė, ŽŪM 
I-IV

2_2_20_01 1.3.1. Veiklos, susijusios su eksporto ir importo licencijų sistemos administravimu 
vykdymas

G. Karaliūtė, ŽŪM 
Tarptautinių reikalų ir 

eksporto skatinimo 
skyriaus vyr. specialistė

I-IV

01 001 02 02 20 1.3. "Rinkos reguliavimo priemonių administravimas" 

2_2_20_02 1.3.2. Veiklos, susijusios su intervencinių priemonių įgyvendinimu vykdymas
R. Savickienė, ŽŪM 
Maisto pramonės ir 
kokybės skyriaus 

vyriausioji specialistė

J. Žemaitienė, ŽŪM 
Žuvininkystės skyriaus 

02 001 01 01 32

2. Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programa 

2.1. Pažintinės žuvininkystės programos "Išauginta Europos 
Sąjungoje"įgyvendinti finansuoti.

I-IV

V. Kučinskienė, ŽŪM 
Maisto pramonės ir 
kokybės skyriaus 

vyriausioji specialistė

I-IV 



VB 160000,00 160000,00 51000,00
PĮ 0,00

Iš viso: 160000,00 160000,00 51000,00 0,00 0,00
1. Suorganizuotų renginių 
skaičius

vnt. 120

A. Grigaliūnas,         G. 
Viršilas,                         
I. Zizienė                       
J. Spruntulienė,              
MOS

4 I-IV

2. Vaikų ir jaunimo, 
dalyvavusių renginiuose 
skaičius

vnt. 3500

A. Grigaliūnas,         G. 
Viršilas,                         
I. Zizienė                       
J. Spruntulienė,              
MOS

4 I-IV

Žuvininkystės skyriaus 
vyr. specialistė

2.1.1. Pažintinės žuvininkystės 
programos "Išauginta 
Europos Sąjungoje" 
įgyvendinimas

Sutrumpinimai:
Agentūra – Viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
EK – Europos Komisija
ŽŪM – Žemės ūkio ministerija
NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
PVMOS – Parodų ir verslo misijų organizavimo skyrius
RPAS – Rinkos priemonių administravimo skyrius
PAS – Programų administravimo skyrius
PKS – Paramos kontrolės skyrius
EIAS – Eksporto ir importo administravimo skyrius
MOS – Mokymų organizavimo skyrius
VSTPS – Verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyrius
PRPS – Pieno rinkos priežiūros skyrius                                                                                                                                                                      
BAS – Biudžeto ir apskaitos skyrius
SBSS - Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyrius

I-IV

1  Finansavimo šaltiniai: ES – Europos Sąjungos lėšos, BF – bendrojo finansavimo lėšos, VB – valstybės biudžeto lėšos,  PĮ – pajamų įmokos


