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Į 2021-02-05 Nr. 1.02-0044  

    

DĖL COVID-19 ĮTAKOS ATSKIRIEMS ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIAMS 

 

Išnagrinėję Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų 2021-02-05 raštą Nr. 1.02-0044 „Dėl 

COVID-19 įtakos atskiriems žemės ūkio sektoriams” (toliau – raštas) informuojame, kad 

atsižvelgdami į rašte akcentuojamą pandemijos poveikį daržininkystės, uogininkystės, 

sodininkystės, kiaulininkystės ir kaimo turizmo sektoriams, planuojame teikti Europos Komisijai 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama 

ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“ (toliau – Priemonė) 

keitimą, numatant galimybę skirti paramą daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės sektoriams, 

bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama investicijoms į 

prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato 

reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos srities „Parama investicijoms į prevencinę 

veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ keitimą, 

didinant paramos apimtis investicijoms į kiaulininkystės sektoriaus biosaugą. Europos Komisijai 

pritarus Žemės ūkio ministerijos siūlomiems minėtiems keitimams, bus organizuojami paraiškų 

rinkimai. 

Pažymėtina, kad jeigu bus organizuojamas paraiškų rinkimas pagal Priemonę, kaimo 

turizmo, kartu ir žemės ūkio produktų perdirbimo (maisto gamybos), veiklą vykdantys subjektai 
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galės kreiptis paramos. 

            Taip pat informuojame, kad Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 „Dėl 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 7.2. papunktyje 

yra numatyta, jog Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vienas iš veiklos tikslų yra formuoti 

valstybės politiką turizmo srityje, todėl teikiame paklausimą (pridedamas) dėl jame nurodytos 

kaimo turizmo sektoriaus problematikos pagal kompetenciją nagrinėti EIM. 

PRIDEDAMA. 2 lapai.  

 

 

Ministras                                                                                                         Kęstutis Navickas
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