LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŽEMĖS ŪKIO RŪMAI
TARYBOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA
2020 m. liepos mėn. 3 d.
Laisvės a. 5, Saldutiškis, Utenos r.

ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ NARIAI

2019 M. LR ŽŪR VIENIJO 42 ORGANIZACIJAS
Šakinės

Kultūrinės

Profesinės

42

www.zur.lt

2019 M. Į LR ŽŪR ĮSTOJO 1 ASOCIACIJA

Kanapių
augintojų,
perdirbėjų ir
verslo inovatorių
asociacija

2019 m. balandžio 25 d.

www.zur.lt

2019 M. RŪMŲ NARIŲ VEIKLOS JUBILIEJAI
 Lietuvos avių augintojų asociacija – 25 metai;
 Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė – 15 metų;
 Lietuvos tautinio paveldo gamintojų ir kūrėjų asociacija – 10 metų;
 Lietuvos vynuogininkų asociacija – 10 metai;

 Lietuvos ekologinių ūkių asociacija – 10 metų.

www.zur.lt

ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ
VALDYMO ORGANŲ DARBAS

Narių, žemdirbių
ir kaimo gyventojų
interesų
atstovavimas

Rūmų narių
interesų
atstovavimas
nacionaliniu ir
tarptautiniu lygiu

www.zur.lt

Sprendimų
priėmimas narių
balsų dauguma

TARYBOS POSĖDŽIAI
12 posėdžių (iš jų – 6 elektroniniai posėdžiai)
Priimta ir išsiųsta valdžios institucijoms 7 rezoliucijos.
ŽŪR NARIŲ INICIATYVA SVARTYTI AKTUALIAUSI KLAUSIMAI:
 Dėl žemės ūkio subjektams taikomų sankcijų;
 Dėl susietosios paramos taikymo Lietuvoje 2020 m.;
 Dėl 2019 metų sausros ir šalnos padarinių;
 Dėl valstybės biudžeto projekte 2020 m. numatomų skirti žemės ūkio sektoriui
lėšų;
 Dėl mokesčių sistemos tobulinimo;
 Dėl žemės ūkio rizikos valdymo fondų.
www.zur.lt

KOMITETŲ VEIKLA – 11 POSĖDŽIŲ

Ekologinės ir
tausojančios
aplinką
gamybos
komitetas
1 POSĖDIS

Kaimo plėtros
komitetas
1 POSĖDIS

Kooperacijos
veiklos
komitetas
2 POSĖDŽIAI

Lietuvos
pienininkystės
nacionalinis
komitetas
1 POSĖDIS

www.zur.lt

Tarptautinių
ryšių komitetas
2 POSĖDŽIAI

Veislininkystės,
gyvulininkystės
ir veterinarijos
komitetas
4 POSĖDŽIAI

TARYBA
12 posėdžių

REZOLIUCIJOS, NUTARIMAI, BENDRADARBIAVIMAS SU VALDŽIOS IR
KITOMIS INSTITUCIJOMIS
 Dalyvauta 27 Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdžiuose;
 11 Trišalės tarybos posėdžių;
 ŽŪM pasitarimuose, Stebėsenos komiteto posėdžiuose, darbo grupėse, komitetų

posėdžiuose, Aplinkos ministerijos, Finansų ministerijos, Ūkio ministerijos, Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos, Žemės ūkio ministerijos organizuotuose susitikimuose,
kuriuose svarstyti žemės ūkio, miškininkystės, kaimo plėtros, kooperacijos, švietimo ir
mokslo klausimai;
 Pirmininkauta 1 Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių koordinavimo tarybos posėdyje;
 Žemės ūkio ministro patariamosios tarybos 3 posėdžiai;
 Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės aktualiems žemės ūkio srities klausimams
nagrinėti ir pasiūlymams dėl jų sprendimo teikti (1 posėdis).
www.zur.lt

VEIKLA

SUSITIKIMAI SU ASOCIACIJŲ ATSTOVAIS, ŽEMDIRBIAIS, KAIMO GYVENTOJAIS
 Dalyvauta susitikimuose su LR ŽŪR nariais, rajonų žemdirbiais ir kaimo
gyventojais: Akmenės, Biržų, Jonavos, Joniškio, Ignalinos, Kauno, Kaišiadorių,
Kelmės, Lazdijų, Panevėžio, Prienų, Šalčininkų, Širvintų, Šiaulių, Šilalės, Šilutės,
Molėtų, Plungės, Raseinių, Radviliškio, Rokiškio, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos,
Vilkaviškio rajonuose bei Birštono, Marijampolės, Rietavo savivaldybėse.
 APTARTOS PROBLEMOS: NMA sankcijų taikymas ūkininkams; Konsultavimas ir
švietimas (smulkių ir vidutinių ūkių); Žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos;
Kooperacija ir bendradarbiavimas; Pieno supirkimo kainų aktualijos; Teisiniai
klausimai; Parama žemės ūkiui ir jauniesiems ūkininkams; BŽŪP po 2020 m. bei kiti
klausimai.
www.zur.lt

2019-01-04, SUSITIKIMAS SU EUROKOMISARU VYTENIU ANDRIUKAIČIU
 Susitikimo

metu aptartos aktualūs
klausimai:
gaminamos
maisto
produkcijos sauga, pesticidų naudojimas ir
aplinkos sauga, Afrikinis kiaulių maras
(AKM), Lietuvos prekybos kiaulėmis ir
kiauliena su Lenkija problematika ir kt.

 Susitikime

taip
pat
dalyvavo:
Eurokomisaro kabineto narys Arūnas
Ribokas, Europos Komisijos atstovybės
Lietuvoje Politikos analizės ir apžvalgos
grupės
politikos
analitikas
Justas
Klimavičius.
www.zur.lt

2019-01-14, SUSITIKIMAS SU KANDIDATU Į LR PREZIDENTUS GITANU NAUSĖDA
 Susitikimo metu Gitanas Nausėda domėjosi

žemės
ūkio
sektoriaus
situacija,
problemomis, galimais jų sprendimo būdais.

 ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus pristatė

ŽŪR veiklą ir vienijamas organizacijas.

 ŽŪR

vicepirmininkas Algis Baravykas
pristatė situaciją dėl Afrikinio kiaulių maro
Lietuvoje ir Europoje.

 ŽŪR vicepirmininkas Vytautas Buivydas

apžvelgė jaunųjų ūkininkų įsikūrimo ir
ūkininkavimo
aktualijas
bei
ateities
perspektyvas.
www.zur.lt

2019-02-21, PASIRAŠYTA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS BALTOJI KNYGA

www.zur.lt

2019-03-08, ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ TARYBOS POSĖDYJE LANKĖSI
MINISTRAS PIRMININKAS SAULIUS SKVERNELIS
 Posėdžio metu aptarta: bendra žemės ūkio sektoriaus situacija, valdžiai

nebūdingos funkcijos ir jų perdavimo galimybės.

www.zur.lt

2019-03-28, SUSITIKIMAS SU PRANCŪZIJOS ŽEMĖS ŪKIO ATAŠĖ
CENTRINEI RYTŲ EUROPAI
 Lietuvos

Respublikos žemės ūkio rūmų
pirmininkas dr. Arūnas Svitojus Vilniuje
susitiko su naujai paskirtąja Prancūzijos
žemės ūkio atašė Centrinei Rytų Europai
Marie-Christine Le Gal.

 Susitikimo

metu aptarti klausimai: dėl
afrikinio kiaulių maro (AKM), jo kontrolės,
biologinės saugos, taip pat kalbėta apie
dvišalius santykius, žemės ūkio švietimo ir
žemdirbių mainus. Diskutuota dėl Bendrosios
žemės ūkio politikos, bendras žemės ūkio
problemas.
www.zur.lt

2019-04-10, ŪKININKŲ FORUMAS
„NATURA 2000 TINKLO VALDYMO OPTIMIZAVIMAS LIETUVOJE“
 Lietuvos

Respublikos žemės ūkio rūmų
pirmininkas dr. Arūnas Svitojus renginio metu
pristatė
pranešimą
„Žemdirbių
kooperavimasis gyvulininkystėje: galimybės ir
programos“.

 Akcentavo, kad kooperavimasis yra viena iš

mažų ir vidutinių įmonių, ir ūkių, efektyvumo
bei produktyvumo didinimo galimybių.
Telkiantis bendrai veiklai būtų galima išgauti
didesnį sinerginį efektą. Taigi turime tobulėti
ir mokytis panaudoti pažangių šalių praktikas
kooperacijos srityje.
www.zur.lt

2019-04-19, LR ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ PIRMININKŲ SUSITIKIMAS

 Susitikime

dalyvavo:
Albertas
Amšiejus,
Bronius
Markauskas,
Andriejus Stančikas, Sigitas Dimaitis
ir Arūnas Svitojus.

 Aptarta:

tarptautinė ŽŪR veikla,
kartų kaita žemdirbių organizacijose,
žemdirbių konsultavimo, žemės ūkio
mokslo bei kitos temos.
www.zur.lt

2019-05-21, KANDIDATŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ DEBATAI

 Debatuose dalyvavo 8 politinių

organizacijų (4 partijų ir 4
visuomeninių rinkimų komitetų)
atstovai.
 Debatai

organizuoti siekiant
išsiaiškinti kandidatų tikslus ir
vertybes, už kurias kovotų, jeigu
patektų į Europos Parlamentą.
www.zur.lt

2019-05-23, SUSITIKIMAS SU APLINKOS MINISTERIJOS VADOVYBE
 Susitikimo

metu aptarta: dėl
glaudesnio
bendradarbiavimo,
aplinkosauginių reikalavimų žemės
ūkio sektoriuje įgyvendinimo,
paramos lėšų klimato kaitos
mažinimui, taip pat dėl miškų
savininkams taikomų mokesčių,
veiklos
ribojimo
saugomose
teritorijose bei kiti klausimai.

www.zur.lt

2019-05-30, XXV-ASIS LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMAS
 LR

žemės ūkio rūmų pirmininkas
dr. Arūnas Svitojus pasveikino renginio
dalyvius ir svečius. Pažymėjo, kad ŽŪR
bendradarbiaudami su LSA, gali lengviau
išspręsti aktualias problemas, atstovauti
šalies valdžios ir valdymo institucijose.

 Net 51 šalies rajonas yra kaimiškasis, todėl

matomos didelės perspektyvos dirbant ir
sprendžiant problemas drauge. Bendromis
pastangomis
galima
siekti
tvarių
ekonominių
bei
socialinių
pokyčių
regionuose.
www.zur.lt

2019-06-08, TARPTAUTINIS ŽEMDIRBIŲ IR KAIMO BENDRUOMENIŲ FESTIVALIS
„TAS KRAŠTAS LIETUVA VADINAS…“

 Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas

Algis Baravykas pasveikino festivalio
organizatorius, dalyvius ir svečius.
Pabrėžė, kad bendruomenės klesti
tada, kai žmonės noriai įsitraukia,
bendrauja, kuria, padeda vieni
kitiems ir sprendžia bendrus
iššūkius.
 Festivalyje dalyvavo Joniškio ir kitų
rajonų
kaimo
bendruomenės,
žemdirbiai, amatininkai iš visos
Lietuvos.
www.zur.lt

2019-06-11, APSKRITOJO STALO DISKUSIJA – „KOOPERATINĖS VEIKLOS
FINANSAVIMO BŪDAI IR PRIEMONĖS“

 Diskusijos

metu aptarti
žemės ūkio kooperatyvų
veiklos finansavimo būdai
ir
priemonės,
paskolų
gavimo galimybės, esamų
finansavimo
problemų
sprendimas.

www.zur.lt

2019 M. LIEPOS 11-12 D., TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA- KONTAKTŲ MUGĖ
„IŠMANIOSIOS SKAITMENINĖS TECHNOLOGIJOS ŽEMĖS ŪKYJE – VERSLAS VERSLUI“

 ŽŪR

pirmininkas dr. Arūnas Svitojus
renginio metu pabrėžė, kad žemės ūkis
buvo ir bus imlus inovacijoms sektorius,
tačiau naujos technologijos ir priemonės
turi nešti ūkininkams realią naudą,
technologijos turi tarnauti jų vartotojui.

 Renginyje

buvo
diskutuota
dėl
skaitmeninio verslo plėtros Lietuvoje,
inovacijų
potencialo,
išmaniųjų
specializacijų ir kt.
www.zur.lt

2019-07-12, ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINIŲ IŠTEKLIŲ KOORDINAVIMO TARYBA

Posėdyje svarstyti klausimai:
 Dėl Tarybos nuostatų;
 Dėl 2018 m. ataskaitos pagal Ūkinių

gyvūnų genetinių
programą;

 Dėl

įkainių
laikotarpiui;

išteklių

naujam

išsaugojimo

programiniam

 Dėl 2019 m. ir 2020 m. finansavimo;
 Dėl selekcinių programų derinimo ir jų

atitikimo genofondo principams;

 Kiti klausimai.
www.zur.lt

2019-08-24, BIRŽŲ RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄJUNGOS
SĄSKRYDIS „SKRYDIS 2019 – BŪKIME KARTU!“

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio

rūmų pirmininkas dr. Arūnas
Svitojus pasveikino sąskrydžio
dalyvius, taip pat akcentavo, kad
bendruomenės atlieka svarbų
vaidmenį ne tik vietos gyvenime,
bet ir visos šalies kaimo plėtroje.

www.zur.lt

2019-09-06, PAGERBTAS ŪKININKŲ SAVIVALDOS PRADININKAS
JONAS PRANAS ALEKSA
 LR

žemės ūkio rūmų pirmininkas
dr. Arūnas Svitojus dalyvavo Kalvarijos
krašto muziejuje surengtame renginyje,
kuriame pagerbtas prieškarinės Lietuvos
ilgametis Žemės ūkio ministras, Žemės
ūkio rūmų steigimo iniciatorius bei 1926–
1927 m. pirmininkas, profesorius Jonas
Pranas Aleksa.

 Kalvarijos

Karališkajame parke buvo
atidengtas J. P. Aleksos atminimui skirtas
ąžuolinis 3 metrų aukščio stogastulpis.
www.zur.lt

2019-09-10 IR 2019-10-11, SUSITIKIMAI SU LR PREZIDENTO KOMANDA
 Susitikimų metu aptarti klausimai: nauja ES finansinė perspektyva,

mokesčiai, regionų stiprinimo būtinybė, kitų metų biudžeto paketas.
Pristatytos nelygios Lietuvos žemdirbių konkurencines sąlygos ES
bendrijoje, lyginant su senosiomis ES šalimis. Taip pat diskutuota dėl
ūkininkų indėlio į gerovės valstybės kūrimą bei Bendrosios žemės ūkio
politikos (BŽŪP) naujuoju 2021-2027 m. laikotarpiu.

www.zur.lt

2019-09-26, TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „TVARUS MAŽŲ ŪKIŲ VYSTYMAS“
 Renginio dalyvius sveikino ir pranešimą

skaitė LR žemės ūkio rūmų pirmininkas
dr. Arūnas Svitojus.
 Konferencijoje buvo nagrinėjami mažų

ūkių vystymosi ekonominiai, socialiniai ir
aplinkosaugos klausimai, diskutuojama
apie smulkių ūkių indėlį siekiant
darnumo žemės ūkio ir maisto sektoriuje
Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje, Turkijoje,
Rumunijoje, Serbijoje ir Moldovoje.
www.zur.lt

2019-10-09, TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA
„PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ SEKTORIAUS PROVERŽIS: GALIMYBĖS IR IŠŠŪKIAI“
 ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus renginio metu skaitė pranešimą apie

pluoštinių kanapių perspektyvas agrosektoriaus plėtrai. Konferencija
buvo skirta pluoštinių kanapių industrijos plėtros problemoms aptarti.

www.zur.lt

2019-10-17, AGROVERSLO FORUMAS 2019:
LIETUVOS AMBICIJA – ŠALIS AGROINOVACIJOMS
 ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus

renginio metu pabrėžė mokymosi
visą gyvenimą svarbą ir ūkininkų
motyvavimą per praktikas.

 Šis renginys buvo skirtas suburti

Lietuvos ir užsienio žemės ūkio
politikos, agroverslo sektoriaus
lyderius bei aptarti žemės ūkio
kryptį ir ateitį formuojančius
politikos
pokyčius,
verslo
tendencijas ir inovacijų proveržius.
www.zur.lt

TARPTAUTINĖ VEIKLA

www.zur.lt

ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ NARYSTĖ TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE
 Europos Sąjungos Profesinių žemės ūkio organizacijų
komiteto nariai (angl. Committee of Professional
Agricultural Organizations in the EU – Copa) ir Europos
Sąjungos Generalinio žemės ūkio kooperacijos komiteto
nariai (angl. General Committee for Agricultural
Cooperation in the European Union - Cogeca);
 Tarptautinės Pienininkystės Federacijos nariai (angl.
International Dairy Federation - IDF);
 Tarptautinio gyvūnų registravimo komiteto nariai (angl.
International Committee for Animal Recording - ICAR).
www.zur.lt

VEIKLA COPA-COGECA ORGANIZACIJOSE
2019 m. dalyvauta 25 renginiuose:
 Copa ir Cogeca prezidiumų posėdžiuose;
 Politikos koordinavimo komitete;

 Kooperatyvų koordinavimo komitete;
 „Brexit“ darbo grupėje;
 BŽŪP darbo grupėje;
 Kaimo plėtros darbo grupėje;
 Tiesioginių išmokų ir žalinimo darbo grupėje;

 Šiaurės Amerikos - Europos Sąjungos ūkininkų kongrese.
www.zur.lt

2019 m. birželio 13-14 d. LR žemės ūkio
rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus
dalyvavo
Copa-Cogeca
prezidiumų
posėdžiuose.
 Posėdžiuose pristatyta BŽŪP teisės aktų

kūrimo situacija, vykstančios derybos dėl
prekybos su Pietų Amerikos šalimis,
diskutuota dėl Copa-Cogeca biudžeto,
aptarti Europos Parlamento rinkimų
rezultatai. Bendrame dviejų organizacijų
posėdyje dalyvavo Europos Parlamento
narys Paolo de Castro bei kadenciją
baigiantis Europos Komisaras Philas
Hoganas.
www.zur.lt

2019 m. rugsėjo 12-13 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pirmininkas
dr. Arūnas Svitojus dalyvavo Copa-Cogeca prezidiumų posėdžiuose.
 Svarbiausios ir įtakingiausios ES lygio žemdirbių organizacijos susirinkime vyko

diskusijos su naujuoju Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto
pirmininku Norbert Lins, aptartos „Brexit“ bei klimato kaitos problemos.

www.zur.lt

VEIKLA TARPTAUTINĖJE PIENININKYSTĖS FEDERACIJOJE (IDF)

2019 m. rugsėjo mėn. LR ŽŪR
Veislininkystės komiteto pirmininkas
dr. Edvardas Gedgaudas dalyvavo
Pasauliniame pienininkystės kongrese
Stambule, Turkijoje.
 Informacija perduota Lietuvos pieno

gamintojams per LR ŽŪR komitetų
posėdžius, susitikimus su Lietuvos pieno
gamintojais, seminarus.
www.zur.lt

VEIKLA TARPTAUTINIAME GYVULIŲ REGISTRACIJOS KOMITETE (ICAR)
2019 m. LR ŽŪR tapo ICAR nariais. Birželio mėn. LR
ŽŪR Veislininkystės komiteto pirmininkas dr.
Edvardas Gedgaudas dalyvavo ICAR kongrese Prahoje.
 Kongrese diskutuota apie inovacijų vystymąsi, gyvulių

produktyvumo kontrolę ir jos teikiamą naudą ūkiuose.
Produktyvumo kontrolė privalo būti inovatyvi, pateikti
reikalingą informaciją ir padėti efektyvinti ūkių bandų
valdymą.
 Akcentuotas

glaudus ryšys
kontrolės ir genominio tyrimo.

tarp
www.zur.lt

produktyvumo

2019 m. sausio 10 d. LR ŽŪR vicepirmininkas
A. Baravykas Varšuvoje susitiko su Lenkijoje ūkininkų
protestus prieš importuojamas kiaules ir kiaulieną
organizavusiu M. Kołodziejczak.
 Agro Unia vadovas informuotas, kad LR žemės ūkio ministras siekia

diplomatiniu keliu išspręsti šį konfliktą, ir jei lenkų ūkininkai ir toliau
reikalaus savo šalies žemės ūkio ministrą elgtis ne pagal ES teisę,
būsime priversti reaguoti analogiškomis priemonėmis.
 Taip pat Lenkijos atstovui buvo pateikta statistika, kuri rodo, jog

Lenkija į Lietuvą veža ženkliai daugiau produkcijos, nei Lietuva į
Lenkiją.
 Atkreiptas dėmesys į tai, kad Afrikinio kiaulių maro problemos

eskalavimas ir Lietuvos-Lenkijos konfliktas gali iššaukti trečiųjų šalių
nepasitikėjimą Lenkijos kiauliena, kurios kilmė yra iš AKM zonų ir
lenkų ūkininkai gali skaudžiai nukentėti dėl trečiųjų šalių embargo.
www.zur.lt

 2019 m. sausio 18 d. Berlyne vykstančios

parodos „Žalioji savaitė“ metu, Lietuvos
stende ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus,
vicepirmininkas Algis Baravykas ir
direktorius Sigitas Dimaitis susitiko su
Suomijos, Estijos, Čekijos, Vengrijos
žemdirbių savivaldos lyderiais.
 Susitikime dalyvavo COGECA prezidentas

Thomas Magnusson, Lietuvos Seimo
Kaimo reikalų komiteto pirmininkas
Andriejus Stančikas ir komiteto narys
Aurimas Gaidžiūnas.
www.zur.lt

 2019

m. sausio 18 d. Berlyne
vykstančios parodos „Žalioji savaitė“
metu, ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus
susitiko su Lenkijos žemės ūkio ir
kaimo plėtros ministru Krzysztof
Ardanowski bei aptarė afrikinio kiaulių
marų (AKM) aktualijas.

www.zur.lt

2019 m. vasario 19 d. LR ŽŪR
pirmininkas dr. A. Svitojus ir
vicepirmininkas A. Baravykas
Varšuvoje susitiko su Lenkijos žemės
ūkio rūmų pirmininku W. Szmulewicz ir
Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros
ministru J. K. Ardanowski.
 Aptartos

ateities
bendradarbiavimo perspektyvos, AKM
problemos, lūkesčiai dėl BŽŪP ateities,
„Brexit” poveikio rizikos rinkoms ir ES
biudžetui.
www.zur.lt

2019 m. kovo 11-12 d. LR ŽŪR pirmininkas
dr. A. Svitojus dalyvavo Bratislavoje
vykusiame Trijų jūrų regiono žemės ūkio
rūmų susitikime.
 Dalyvavo:

Čekijos, Slovakijos, Vengrijos,
Lenkijos, Bulgarijos ir Lietuvos ŽŪR atstovai.

 Aptarta:

prioritetai dėl BŽŪP ateities,
aktualijos apie žemės ūkio sektoriaus padėtį.

 Pasirašytas memorandumas, kuriame pabrėžti

reikalavimai užtikrinti stiprų BŽŪP biudžetą,
išorinę išmokų konvergenciją.
 Memorandumas išsiųstas ES institucijoms.
www.zur.lt

 2019

m. gegužės 28 d. Lenkijos
parlamento
rūmuose
iškilmingo
renginio metu Lietuvos žemės ūkio
rūmų pirmininkas dr. A. Svitojus
apdovanojo Lenkijos žemės ūkio
rūmų prezidentą
V. Šmulevič ir
viceprezidentą M. Borovski „Žemės
ūkio rūmų ordinu“ už nuopelnus
žemdirbių savivaldai ir kaimo plėtrai.

www.zur.lt

2019 m. rugpjūčio 10 d. Lenkijos žemės
ūkio rūmų prezidento V. Šmulevič ir
viceprezidento
M. Borovski kvietimu
Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų
pirmininkas dr. A. Svitojus dalyvavo
renginyje „Teka pienas ir medus“,
Varmijos Mozūrų vaivadijoje.
 Renginyje, kuriame dalyvavo Lenkijos

žemės ūkio rūmų prezidentas V. Šmulevič
ir Lenkijos europarlamentaras K. Jurgiel,
vyko diskusija apie pieno perspektyvas.
www.zur.lt

2019-08-19, SUSITIKIMAS SU ITALIJOS – MANTUJOS REGIONO
ŽEMĖS ŪKIO INTEGRUOTO LIGŲ IR NELAIMIŲ FONDO DELEGACIJA
 LR

žemės ūkio rūmų pirmininkas
dr. Arūnas Svitojus svečiams pristatė ŽŪR
narius, ŽŪR vykdomą veiklą bei projektus,
taip pat apžvelgė Lietuvos žemės ūkio
sektorių.

 Delegacijos

atstovai
pristatė
savo
organizaciją, jos teikiamas paslaugas.
Susitikime taip pat aptartos klimato kaitos
problemos,
kooperacijos
situacija
Lietuvoje ir bendradarbiavimo galimybės.
www.zur.lt

2019 m. rugsėjo 9 d. Žemės ūkio rūmų
pirmininko dr. Arūno Svitojaus vadovaujama
delegacija, kartu su Lietuvos žemės ūkio
kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“
ir Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos
atstovais,
lankėsi
Lenkijoje,
Aleckoje
įsikūrusiame pieno kooperatyve „OKRĘGOWA
SPOLDZIELNIA MLECZARSKA“.
 Kooperatyvo

prezidentas Jerzy Skorupski
susitikimo metu pasidalino gerąją veiklos
praktika, taip pat aptarti kooperatyvų valdymo
efektyvumo didinimo bei plėtros klausimai.
www.zur.lt

2019 m. rugsėjo 18-19 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pirmininkas
dr. Arūnas Svitojus dalyvavo Europos Sąjungos ir Šiaurės Amerikos žemės ūkio
konferencijoje, vykusioje Kopenhagoje (Danijoje).
 Konferencijoje diskutuota apie inovacijas ir technologijas, tarptautinės prekybos

tendencijas, žemės ūkio ekonomiką ir politiką, rinkos tendencijas ir vartotojų
pasitikėjimą.

www.zur.lt

12 VALSTYBIŲ BENDRO PROJEKTO „TAIKOS DUONA 2019“ RENGINYS
 Renginys vyko – 2019 m. rugsėjo 19-21 d.
 Projektas „Taikos duona“ – prasminga ir

garbinga
iniciatyva.
Projekte
didelis
dėmesys skiriamas valstybės institucijų –
ministerijų ir nevyriausybinių organizacijų
bendradarbiavimui, kas gali užtikrinti
efektyvesnį visų šalių tarpinstitucinį
bendradarbiavimą.

 Dalyvavo: atstovai iš Bulgarijos, Vokietijos,

Estijos,
Latvijos,
Lietuvos,
Lenkijos,
Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Čekijos,
Vengrijos, Kroatijos, žemės ūkio ministrai
bei nevyriausybinių organizacijų atstovai.
www.zur.lt

12 VALSTYBIŲ BENDRO PROJEKTO „TAIKOS DUONA 2019“ RENGINYS
 Akcentuota: tarptautinio bendradarbiavimo

svarba, socialinių partnerių įtraukimas į
sprendimų priėmimo procesą.
 Žemės ūkio ministerija ir Žemės ūkio rūmai

jau iki šiol aktyviai bendradarbiauja su
minėtų
šalių
ministerijomis
ir
nevyriausybinėmis organizacijomis, todėl
tikimasi,
kad
organizuotas
renginys
Lietuvoje dar labiau suartins mus ir praplės
bendradarbiavimą tarp šalių vyriausybinio ir
nevyriausybinio sektoriaus.
www.zur.lt

2019-09-24, SUSITIKIMAS SU KINIJOS AMBASADOS LIETUVOJE DELEGACIJA
 Susitikimo metu delegacijai pristatyti

ŽŪR nariai ir jų vykdomos veiklos, ŽŪR
įgyvendinami projektai, apžvelgtas
žemės ūkio sektorius Lietuvoje.
 Susitikimo

metu buvo aptartos
bendradarbiavimo
galimybės
organizuojant ir vykdant bendrus
inovacijų žemės ūkyje taikymo,
konsultantų kvalifikacijos tobulinimo
projektus.
www.zur.lt

2019 m. spalio 26 d. Lenkijos pieninių
galvijų augintojų asociacijos prezidento
A. Steckiewicz kvietimu Lietuvos žemės
ūkio rūmų pirmininkas dr. A. Svitojus
dalyvavo žemės ūkio parodoje Lenkijoje.
 Parodoje

dalyvavo
Varmijos-Mozūrų
vaivadijos žemės ūkio rūmai, žemės ūkio
kooperatyvai ir maisto gamintojai, žemės
ūkio technika prekiaujančios ir paslaugas
ūkininkams
teikiančios
įmonės
ir
organizacijos.

 Vyko diskusija apie pieno sektoriaus ateitį.
www.zur.lt

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA
„BENDROJI ŽEMĖS ŪKIO POLITIKA – ŽEMDIRBIŲ PATIRTIS IR LŪKESČIAI“
 Renginys vyko 2019 m. gruodžio 5-6 d.

 Dalyvavo:

Čekijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos,
Slovakijos, Vengrijos,
Bulgarijos, Kroatijos
žemdirbių savivaldos lyderiai, ŽŪR nariai.

 EK

Žemės ūkio ir kaimo plėtros direktorato
direktorius T. Haniotis pristatė BŽŪP prioritetus.

 Diskutuota: dėl BŽŪP ateities, bendrų pozicijų ir

bendrų veiksmų derinimo.
 Pasirašytas ir išsiųstas ES institucijoms, EP nariams,

valstybių vadovams komunikatas
veiksmų siekiant palankesnės BŽŪP.

dėl

www.zur.lt

bendrų

PROTESTO AKCIJA
DĖL BŽŪP BIUDŽETO IR LYGIŲ SĄLYGŲ EUROPOS ŪKININKAMS
2019 m. gruodžio 12 d. – Europos Vadovų
Tarybos posėdžio metu.
 Dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos,

Slovakijos atstovai.
 Protesto akcijos dalyvius aplankė Lietuvos

Prezidentas Gitanas Nausėda, Europos
Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros
komiteto nariai Bronis Ropė ir Juozas Olekas,
Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius.
 Pareigūnams įteikti žemdirbių reikalavimai.
www.zur.lt

PROTESTO AKCIJA
DĖL BŽŪP BIUDŽETO IR LYGIŲ SĄLYGŲ EUROPOS ŪKININKAMS
Lietuvos protestuotojų gretose LR ŽŪR
organizacijų lyderiai: Lietuvos jaunųjų ūkininkų
ir jaunimo sąjungos pirmininkas Vytautas
Buivydas, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos
pirmininkas Saulius Daniulis, Lietuvos jaunųjų
ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkė Lina
Meilutė-Datkūnienė, Lietuvos mėsinių galvijų
augintojų ir gerintojų asociacijos valdybos narys
Vytautas Barkauskas, Šakių ir Ukmergės rajono
žemdirbių asociacijų atstovai, ūkininkai iš
Rokiškio, Telšių, Biržų, Šilalės, Ukmergės,
Švenčionių, Kelmės rajonų ir Rietavo sav.
www.zur.lt

BENDRADARBIAVIMAS

 2019 m. nuolat bendradarbiauta su Baltijos ir Šiaurės šalių, Vyšegrado šalių, Trijų

jūrų regiono organizacijomis – dalyvauta 6 bendruose renginiuose, organizuotos
bendros kampanijos, susitikimai.
 Susitikimuose ir renginiuose dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos,

Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Rumunijos, Bulgarijos žemdirbių savivaldos
organizacijų vadovai.
 Pradėta Rytų Europos organizacijų bendrų susitikimų tradicija, kur sprendžiami

atstovavimo tarptautinėse organizacijose klausimai.

www.zur.lt

PAGRINDINIAI KLAUSIMAI
BŽŪP ateitis po 2020 m.:
 Tiesioginių išmokų konvergencija;
 Kaimo plėtros biudžeto išlaikymas;
 Paramos kooperacijai svarba.

BŽŪP biudžetas:
 Brexit „skylė“ biudžete neturi vesti prie BŽŪP biudžeto sumažėjimo;

 Prieš nacionalinį pirmo ramsčio (tiesioginių išmokų) bendrą finansavimą.

Kiti klausimai: ūkininkų patirtų nuostolių dėl sausros kompensavimas; derybos dėl ES
prekybos susitarimų; Brexit pasekmės; augalų apsaugos produktų naudojimas; Kiaulių
maro situacija ir kiaulienos eksportas; nauji augalų veisimo būdai ir galimybė juos
naudoti ES ir kt.
www.zur.lt

ŽŪR ORGANIZACIJŲ IR ŽŪR VEIKLOS VIEŠINIMAS
Tarptautiniu mastu: AGRA FACTS, POLITICO, EURACTIV,
Danijos, Belgijos, Britanijos, Vokietijos, Lenkijos, Čekijos,
Latvijos, Suomijos TV, SPAUDOJE, SOCIALINIUOSE TINKLUOSE
Nacionaliniu mastu: Nacionalinė TV, radijas, komerciniai TV ir radijo kanalai,
žemdirbiška spauda, socialiniai tinklai, BNS, ELTA, rajoninė spauda ir
socialiniai tinklai
www.zur.lt
* Interviu su ŽŪR organizacijų lyderiais ir nariais
* ŽŪR valdymo organų ir atstovavimo viešinimas

Socialiniai tinklai – tarptautiniu ir nacionaliniu mastu
• Tviteris
• Feisbukas
• Instagram

www.zur.lt

JŪSŲ KLAUSIMAI

