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ADMINISTRACIJOS DARBAS  

1. ŽŪR valdymo organų pavedimų įgyvendinimas 

2. ŽŪR Savivaldos stiprinimo programos įgyvendinimas 

3 . ŽŪR darbuotojų dalyvavimas valdžios institucijų darbo grupėse, 
komisijose, komitetuose 

4. Projektai ir jų įgyvendinimas, socialinė partnerystė, tarptautiškumas, 
inovacijos,  paslaugos

5. ŽŪR narių veiklos ir ŽŪR administracijos darbo viešinimas

6. Žmogiškieji  ištekliai: bendradarbiavimas tarp ŽŪR narių, mokslo ir 
mokymo institucijų, verslo įmonių, kooperatyvų, kaimo bendruomenių, 
VVG ir kt.   
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PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Žemdirbių 
savivaldos 

stiprinimas ir 
atstovavimas 

Konsultavimas, 
informavimas, 

švietimas, 
mokymas 

Inovacijų
diegimas, 
projektai 

Socialinė 
partnerystė 

šalies ir 
tarptautiniu 

mastu 
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ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA IR DARBUOTOJŲ SKAIČIUS - 69

Direktorius

(Biuro administratorė 1, 

IT administratorius – 1)

Kooperacijos 
ir teisės 
skyrius

(4 darbuotojai) 

Kaimo plėtros 
ir 

informavimo 
skyrius

(8 darbuotojai)

Savivaldos

organizatoriai 
rajonuose

(26 darbuotojai)

Žemės ūkio
technologijų

skyrius

(9 darbuotojai)

Tarptautinis 
skyrius

(1 darbuotoja)

Finansų
skyrius

(3 darbuotojai)

Bendrųjų
reikalų
skyrius

(12 darbuotojų)

Projektų valdymo 
poskyris

(2 darbuotojai)

Sertifikavimo 
skyrius

(1 darbuotojas)
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 Tikslas - gauti akreditaciją Nacionaliniame 
Akreditavmo biure(NAB) ir sertifikuoti NKP ir 
Ekologinius produktus pagal ISO/IEC 
17065:2012 reikalavimus;

 2020-07-14 iš ŽŪM gautas įsakymas Nr. 3D-
524 prašymo netenkinti;

 ŽŪR kreipėsi į Lietuvos Administracinių Ginčų 
komisiją;

 2020-10-05 Komisija skundą tenkino  ir 
įpareigojo ŽŪM iš naujo nagrinėti prašymą;

 ŽŪM LAGK apskundė Vilniaus apygardos 
administraciniam teismui adm. byloje NR.AG-
649/02-2020;

 Šiuo metu byla nagrinėjama rašytinio proceso 
tvarka;

SERTIFIKAVIMO SKYRIUS (ĮSTEIGTAS 2019 M.)

 Vizija (1)

 Suteikti ūkininkams galimybę 
pasirinkti NKP ir Ekologinių produktų 
sertifikavimo instituciją. SVEIKA 
KONKURENCIJA. 

 Vizija (2)

 Narystė tarptautinėje sertifikavimo 
organizacijoje (ISCC - International Sustainability and

Carbon Certification) ir partnerystė su 130 šalių
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8800 
dalyvių

Renginiai

apie BŽŪP, TI, 
kt.

Teritorinė 
veikla, NVO 
rajonuose

Rajonų darbo 
grupės, 

kvalifikacijos 
komisijos

LR PRIEMONĖ „ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS STIPRINIMAS“ – 364 000 EUR;  (1)
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70
Parengta formaliojo

tęstinio mokymo 
kompetencijų 

vertinimo teorinės 
dalies testų  ir 

praktinės dalies 
užduočių 

komplektų

70

Dalyvauta 
formaliojo tęstinio 

mokymo 
kompetencijų 

vertinimo darbe

114

Patvirtinta tęstinio 
formaliojo mokymo 

kompetencijų 
vertinimo komisijų 

LR ŽŪM PRIEMONĖ „ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS STIPRINIMAS“ – 364 000 EUR (2)
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1 apklausa,

24 dalyviai –

ŽD savininkai 

Parengtas 
klausimynas 

Žaliojo diplomo 
savininkams ir 

atlikta apklausa 
bei parengta

apklausos analizė

12

Ūkininkų/žemės ūkio 
veiklos subjektų 

akreditavimas/per-
akreditavimas 

Žaliajam diplomui 

LR ŽŪM PRIEMONĖ „ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS STIPRINIMAS“ – 364 000 EUR;  (3)
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Parengta ir atlikta kooperatyvų 
apklausa: apklausta 181 
kooperatyvas, parengta analizė

Suorganizuoti 2 tarptautiniai ir 4 
nacionaliniai renginiai 
kooperacijos klausimais

Metodinė pagalba steigiant 
kooperatyvus ir/ar dėl veiklos 
plėtojimo

LR ŽŪM PROGRAMA „ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKATINIMAS“ 
PRIEMONĖ „ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS STIPRINIMAS“ – 364 000 EUR (4)
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Parengti 46 viešinimo 
straipsniai kooperacijos 
tema, kurie viešinti:

 www.zur.lt ir socialiniame 
tinkle FB ŽŪR, regioninėje 
spaudoje

 Valstiečių laikraštyje

 Ūkininko patarėjuje

 Delfi.lt

 BNS ir ELTA

LR ŽŪM „ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS STIPRINIMAS“ – 364 000 EUR (5)

http://www.zur.lt/
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46
renginiai,

1017
dalyvių

Pasitarimai

Seminarai

Posėdžiai

Diskusijos

LR ŽŪM „ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS STIPRINIMAS“ – 364 000 EUR (6)



www.zur.lt

ŽŪR teikiami pasiūlymai valdžios institucijoms 
(LRS, LRV, ŽŪM, AM, ŠMSM ir kt. )

105

LR ŽŪM „ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS STIPRINIMAS“ – 364 000 EUR (7)
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LR ŽŪM PRIEMONĖ „ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS STIPRINIMAS“ – 364 000 EUR (8)

 Žemės ūkio rūmų internetinės svetainės unikalių 
lankytojų skaičius per 2020 metus išaugo  45 
proc.
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PER 2020 M. RŪMŲ SOCIALINIO TINKLO FB SEKĖJŲ SKAIČIUS IŠAUGO

NUO 13 886  IKI 16 536 (PASIPILDĖ 2 650 SEKĖJŲ)
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LR ŽŪM PROGRAMA „ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS SUBJEKTŲ KONSULTAVIMAS“

STIPRYBĖS

 JVS su LŽŪKA „Kooperacijos kelias“, praktika ir mentorystė
(naujos Taisyklės nuo 2020 m.)

 ŽŪR narių kompetentinga pagalba (sektorių profesionalai);

 ŽŪR lektoriai – praktikai ir mokslininkai (sinergija);

 Tiesioginis ryšys ir atliepimas poreikiams. 

SILPNYBĖS

 2018-2020 m. kasmet keičiamos Taisyklės ir konsultavimo 
programa startuoja per darbymetį;

 Nepakankama programos apimtis. Smulkūs ir vidutiniai 
ūkiai stokoja konsultacijų ir jų poreikis nėra patenkinamas. 

Seminarai222

Diskusinės 
grupės 54

Individualios 
konsultacijos677
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Profesinis 
mokymas

Parodomieji ir 
informavimo 

veikla  

EIP veiklos grupių 
projektai

Mokslinių tyrimų 
ir inovacijų 
skatinimas 

(MITA) 

Žemės ūkio ir 
maisto produktų 
populiarinimas

Atviri ūkiai ir 
kooperatyvai

PROJEKTAI - ĮGYVENDINAME 14 PROJEKTŲ
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UŽSIENIO ŠALIŲ PROJEKTŲ PARTNERIAI (1)

Prancūzijos gyvulininkystės institutas;

Orhuso universitetas (Danija); 

Nacionalinio švietimo, vaikų ir jaunimo ministerija, 
Liuksenburgas;

Debreceno universitetas, Vengrija;

Valonijos agronominių tyrimų centras, Belgija;

„Lorra“ kooperatyvas, Ispanija;

Gyvulininkystės tyrimų centras, Italija;

Gamtos išteklių institutas, Suomija;

„Extenso“ inovacijų centras, Prancūzija;

Ščecino Vakarų Pamario techninių mokslų universitetas, Lenkija;

Kylio Christiano Albrechto universitetas, Vokietija;

Liublijanos universitetas, Slovėnija;

Inovacijų parama žemės ūkiui ir kaimui, Belgija
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Vageningeno universitetas, Nyderlandai;

Inovacijų parama žemės ūkiui ir kaimui, Belgija

Varšuvos gyvybės mokslų universitetas, Lenkija;

„Mazowiecki“ žemės ūkio konsultavimo centras, Lenkija;

Vokietijos ir Prancūzijos konsultacijų ir tyrimų agentūra, 
Prancūzija;

Vokietijos žemės ūkio technikos mokymo centras DEULA 
(Nienburg);

Lenkijos žemės ūkio rūmai;

Prancūzijos žemės ūkio rūmai. 

UŽSIENIO ŠALIŲ PROJEKTŲ PARTNERIAI (2)
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 Apmokyta – 2 218 asmenų

 Mokymai 51 rajoninėje savivaldybėje (152 mokymų 
grupės)

8 mokymo programos: 

 Kompleksinės paramos reikalavimai (valdymo 
reikalavimai),

 Veislinių telyčių auginimas pienininkystės ūkyje

 Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata

 Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas

 Aplinkosauga ir tręšimo planavimas

 Tausaus dirvožemio naudojimo pagrindai

 Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės

 Buhalterinės apskaitos svarba ūkininko ūkyje

PRIEMONĖS „ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA 
PROFESINIAM MOKYMUI IR ĮGŪDŽIAMS ĮGYTI“ PROJEKTAS „ŽEMDIRBIŲ IR KITŲ KAIMO 

GYVENTOJŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS“ 
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PRIEMONĖS „ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA PARODOMIESIEMS 
PROJEKTAMS IR INFORMAVIMO VEIKLAI“ PROJEKTAS „PORAVIMOSI ELGSENOS SUTRIKDYMAS – INOVATYVUS

METODAS OBUOLINIO VAISĖDŽIO (CYDIA POMONELLA) BIOKONTROLEI” 

 Projekte dalyvauja ekologiniai ūkiai: Genovaitės 
Sakalauskienės ūkis, Žalgirių k., Deltuvos sen., 
Ukmergės r.; Remigijaus Gailio ūkis, Pavirvytės k. 1 A, 
Upynos sen., Telšių r.

 Nacionalinės kokybės produktų gamybos ūkiai: 
Alvydo Jurkėno ūkis, Ažuožerių k., Anykščių r.; ŽŪK 
Orlevita, Gudkaimis, Vilkaviškio r.

 Chemizuoti ūkiai: Alekso ir Pauliaus Speičių ūkis, 
Sodeliškių k., Velžio sen., Panevėžio r.; Mindaugo 
Šlapkausko ūkis, Tvarkiškių k., Kauno r.



www.zur.lt

 5 ūkių grupės: Ekologiniai ūkiai; Intensyvios gamybos ūkiai 
iki 300 ha ploto palankiose ūkininkauti vietovėse; 
Intensyvios gamybos ūkiai iki 300 ha ploto mažiau 
palankiose ūkininkauti vietovėse; Intensyvios gamybos ūkiai 
nuo 300 iki 900 ha ploto palankiose ūkininkauti vietovėse; 
Intensyvios gamybos ūkiai daugiau kaip 900 ha ploto 
palankiose ūkininkauti vietovėse.

PROJEKTE DALYVAVO ŪKIAI:

 Sauliaus Žliobos (Prienų r.)

 Neringos Budrevičienės (Vilkaviškio r.) 

 Linos ir Vidmanto Meilų (Rokiškio r.)

 UAB „Šaka“ (Šakių r.)

 ŽŪK „Kulvos žemė“ (Jonavos r.)

 Česlovo Tallat- Kelpšos (Kauno r.)

 Kęstučio Laduko (Joniškio r.).

PRIEMONĖS „ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA PARODOMIESIEMS 
PROJEKTAMS IR INFORMAVIMO VEIKLAI“ PROJEKTAS 

„KOKYBIŠKOS SĖKLINĖS MEDŽIAGOS PARUOŠIMAS SIEKIANT MAŽINTI PRODUKCIJOS SAVIKAINĄ, DIDINTI 
PRODUKTYVUMĄ IR GERINTI PRODUKCIJOS KOKYBĘ"

http://zur.lt/wp-content/uploads/2019/08/11.jpg
http://zur.lt/wp-content/uploads/2019/08/11.jpg
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PRIEMONĖS „ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA 

PARODOMIESIEMS PROJEKTAMS IR INFORMAVIMO VEIKLAI“ PROJEKTAS  „ŠILTNAMIO EFEKTĄ 

SUKELIANČIŲ DUJŲ MAŽINIMAS PIENINĖJE GALVIJININKYSTĖJE DIEGIANT INOVATYVIAS BANDOS 

VALDYMO, GENETIKOS GERINIMO IR ŠĖRIMO TECHNOLOGIJAS" 

 10 gyvulininkystės pienininkystės 
ūkių (daugiausia - šeimos ūkiai 
Žemaitijoje) įrengti ir vykdomi 
parodomieji bandymai

 12 lauko dienų 

 13 seminarų 

 40 dalijimosi ūkininkavimo 
patirtimi grupių susitikimų

 Baigiamoji konferencija
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PRIEMONĖS „ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA“ VEIKLOS SRITIES 
„PARAMA PARODOMIESIEMS PROJEKTAMS IR INFORMAVIMO VEIKLAI“ PROJEKTAS 

„BITININKAVIMO INTENSYVUMO DIDINIMAS BESIKEIČIANČIOMIS KLIMATINĖMIS IR AGRARINĖMIS 
SĄLYGOMIS“

 Tikslas - sveikesnes ir darbštesnės 
bitės, kurios galėtų geriau išnaudoti 
medunešius ir suteiktų didesnę naudą 
bitininkams bei visam žemės ūkiui ir 
ekosistemai.

 15 seminarų,  15 lauko dienų, grupių 
susitikimai, baigiamoji konferencija.
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PRIEMONĖS „ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA“ VEIKLOS SRITIES 
„PARAMA PARODOMIESIEMS PROJEKTAMS IR INFORMAVIMO VEIKLAI“ PROJEKTAS „INOVATYVIŲ

DAUGIANARIŲ PASĖLIŲ TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMAS 
EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO OPTIMIZAVIMUI” 

 Tikslas - diegti biotechnologines 
naujoves ir didinti veiklos 
pelningumą. 

 Įrengta 10 demonstracinių 
dvinarių/trinarių pasėlių 
bandymų.

 Seminarai, lauko dienos, grupių 
susitikimai, baigiamoji 
konferencija.

http://zur.lt/wp-content/uploads/2019/10/IMG_6967-1170x600-1024x525.jpg
http://zur.lt/wp-content/uploads/2019/10/IMG_6967-1170x600-1024x525.jpg
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PROJEKTAS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 

PRIEMONĘ „IKIPREKYBINIAI PIRKIMAI LT“ „ŠERNŲ POPULIACIJOS VALDYMAS AFRIKINIO KIAULIŲ 

MARO KONTROLEI“ 

 Tikslas - sukurti inovatyvią Afrikinio 
kiaulių maro kontrolės sistemą, 
paremta aerodistanciniais metodais ir 
mašininio mokymosi algoritmais, skirtą 
laukinių šernų stebėsenai ir apskaitai.
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PRIEMONĖS „ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA PARODOMIESIEMS 
PROJEKTAMS IR INFORMAVIMO VEIKLAI“ PROJEKTAS 

„ŽINIŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS PLĖTOJANT ELEKTRONINIO MOKYMO SISTEMĄ“ 

Tobulinama 2012 m., sukurta el. mokymo (si) 
sistema:

 Tobulinamas dizainas;

 Pritaikymas planšetiniams kompiuteriams ir 
išmaniesiems telefonams;

 Tobulinamas turinio valdymas;

 Tobulinama vertinimo/įsivertinimo ir žinių bei 
gebėjimų vertinimo sistema. 
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PRIEMONĖS „ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA PARODOMIESIEMS PROJEKTAMS IR INFORMAVIMO 
VEIKLAI“ PROJEKTAS 

„NAUJOS IR TVARIOS E. VERSLO GALIMYBĖS TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ IR AMATŲ GAMINTOJAMS“

 Kuriama elektroninė parduotuvė, skirta 
tautinio paveldo produktų ir gaminių 
prekybai Lietuvoje ir užsienyje.

 Parduotuvė  kuriama dviem kalbom -
lietuvių ir anglų.

 Atsižvelgiant į tautiškumą, tradicijas, 
amatus, kulinarinį paveldą, naudojamas 
Lietuvos tautinio paveldo produkto ženklas. 
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BENDRADARBIAVIMAS SU PROFESINIO MOKYMO INSTITUCIJOMIS, 
KOLEGIJOMIS, UNIVERSITETAIS (56)

 Dalyvavimas mokyklų tarybų darbe (9); 

 Mokymo programų derinimas;

 Praktikos vietų paieška;

 Kompetencijų vertinimas;

 Kompetencijų vertinimo komisijų derinimas;

 Dalyvavimas darbo grupėse ir komisijose.
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PROFESINIS ORIENTAVIMAS, EDUKACINĖS PROGRAMOS, JŪR VEIKLOS AKTYVINIMAS
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2020 M. ATLIKTI REMONTO DARBAI 
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PERDAŽYTAS PRIESALIS, PAKEISTI ŠVIESTUVAI, LANGAI IR DURYS, 
NUŠLIFUOTAS IR PERLAKUOTAS PARKETAS, PAKEISTOS ŽALIUZĖS, 

NUPIRKTOS NAUJOS KĖDĖS  
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SUDĖTOS TRINKELĖS PRIE ĮĖJIMO Į PRIESALĮ IŠ LAUKO PUSĖS
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SUREMONTUOTAS RŪSIO KORIDORIUS
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SUREMONTUOTA VIRTUVĖLĖ, DUŠO KABINA, KAMBARYS, PAKEISTI LANGAI RŪSYJE 
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TVARKYTAS STOGAS
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ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ VEIKLA
TARYBOS POSĖDIS

2021-06-18



LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ 
2021 M. VEIKLOS PLANAS IR BIUDŽETAS
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ADMINISTRACIJOS VEIKLOS PLANAS 2021 M. 

1. Rūmų valdymo organų pavedimų įgyvendinimas 

2. Konstruktyvaus Rūmų skyrių darbo ir veiklos koordinavimas, įgyvendinant programas, atsižvelgiant į kaimo 
gyventojų ir ūkininkų poreikius  (monitoringai ir apklausos)

3. Žmogiškieji  ištekliai: kvalifikacijos tobulinimas, akreditavimas, komandos formavimas, talkos, kalėdos vaikams  

4. Išlaidų ir administravimo priemonių optimizavimas

5. Naujų projektų paieška  ir  vykdomų projektų kokybiškas įgyvendinimas

6. Mokamų paslaugų plėtra

7. Paramos paieška (prekėmis, paslaugomis, lėšomis)

8. Remonto darbai 
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PLANUOJAMOS 2021 M. PAJAMOS

Priemonė/programa Planuojama suma, Eur

Žemdirbių savivaldos stiprinimas  364 000 

Projektinės veiklos pajamos 2 525 937

Mokamos paslaugos ir paramos lėšos 230 000

Nario mokestis, stojamasis mokestis 17 760

Iš viso planuojama pajamų: 3 137 697
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1. Projektas „Ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimas“
– 209 224 Eur;

2. Projektas „Lietuvos žemdirbių interesų atstovavimas COPA-COGECA
organizacijose“ – 43 626 Eur (iš jų 25 082 Eur nario mokestis);

3. Projektas „Žemdirbių interesų atstovavimas Tarptautinėje pienininkystės
federacijoje (IDF)” – 11 784 Eur (iš jų 11 400 Eur nario mokestis);

4. Priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms
kurti ir jų veiklai vystyti“:

 projektas „Mėsinės produkcijos vertės didinimas“- 150 099 Eur,

 projektas „Gyvulio prekinės vertės didinimas, taikant naujus pardavimo būdus“ –
168 537 Eur.

PROJEKTINĖ VEIKLA 2021 M.
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5. Priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama
parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“:

 projektas „Inovatyvių daugianarių pasėlių technologijų panaudojimas ekologinio
žemės ūkio optimizavimui”- 13 354 Eur,

 projektas „Poravimosi elgsenos sutrikdymas – inovatyvus metodas obuolinio
vaisėdžio (Cydia pomonella) biokontrolei” – 20 227 Eur,

 projektas „Šilnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas pieninėje galvijinkystėje
diegiant inovatyvias bandos valdymo, genetikos gerinimo ir šėrimo
technologijas“ – 14 440 Eur,

PROJEKTINĖ VEIKLA 2021 M.
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 projektas „Tiesioginės sėjos technologijos pritaikymas dirbamose 
žemėse ir ganyklose, siekiant ekosistemų bioįvairovės išsaugojimo“ –
142 320 Eur,

 projektas „Naujos ir tvarios e. verslo galimybės tautinio paveldo 
produktų ir amatų gamintojams“ – 143 289 Eur,

 projektas „Žinių prieinamumo didinimas plėtojant elektroninio 
mokymo sistemą“ – 144 680 Eur.

PROJEKTINĖ VEIKLA 2021 M.
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6. Priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama
profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“:

 projektas „Ūkininkų kompetencijų tobulinimas “ – 125 551 Eur,

 projektas „Žinių perdavimas ūkininkams“ – 199 562 Eur.

7. Priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“:

 projektas „Tarptautinė konferencija „Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų
programa: žemės ūkio kooperatyvų patirtis ir ateities iššūkiai“ , Apskritojo stalo
diskusija „Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos aptarimas ir
Lietuvos kaimo plėtros 2021 – 2027 metų programos gairės“, Konferencija
„Ūkininkų ir kaimo gyventojų tęstinio mokymo aktualijos“ – 26 573 Eur,

PROJEKTINĖ VEIKLA 2021 M.



www.zur.lt

 projektas „Seminaras „Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika po 2020 m.“,
Tarptautinė konferencija „Gyvybingumo skatinimas ir gerieji KKP priemonių taikymo
pavyzdžiai“, Renginys „Gerieji KPP pavyzdžiai“ - „TOP 10 KPP pavyzdžių Lietuvoje“ –
49 624 Eur,

 projektas "Informavimo apie KPP priemones komunikacijos projektas“ –17 968 Eur.

8. Projektas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę
„Ikiprekybiniai pirkimai LT“ „Šernų populiacijos valdymas afrikinio kiaulių maro
kontrolei“ – 971 177 Eur;

9. Tarptautinis Erasmus+ projektas „Ūkininkų priemonių rinkinys klimato kaitos
švelninimui“ – 29 915 Eur;

10. Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa „Horizontas 2020“
projektas „Atsparumas pienininkystei“ – 43 987 Eur.

PROJEKTINĖ VEIKLA 2021 M.



www.zur.lt

PLANUOJAMOS 2021 M. IŠLAIDOS
Išlaidų pavadinimas Planuojama suma, Eur

Darbo užmokestis su mokesčiais 488 500

Patalpų išlaikymo sąnaudos 43 000

Transporto išlaikymas ir degalai 40 000

Ryšių paslaugos 10 000

Projektinės veiklos sąnaudos 2 525 937

Kitos veiklos sąnaudos
(tame tarpe patalpų remontas) 30 000

Iš viso planuojama išlaidų: 3 137 437

Planuojamas veiklos pelnas (nuostolis) 260





LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ 
2021 M. VEIKLOS PLANAS IR BIUDŽETAS



www.zur.lt

ADMINISTRACIJOS VEIKLOS PLANAS 2021 M. 

1. Rūmų valdymo organų pavedimų įgyvendinimas 

2. Konstruktyvaus Rūmų skyrių darbo ir veiklos koordinavimas, įgyvendinant programas, atsižvelgiant į kaimo 
gyventojų ir ūkininkų poreikius  (monitoringai ir apklausos)

3. Žmogiškieji  ištekliai: kvalifikacijos tobulinimas, akreditavimas, komandos formavimas, talkos, kalėdos vaikams  

4. Išlaidų ir administravimo priemonių optimizavimas

5. Naujų projektų paieška  ir  vykdomų projektų kokybiškas įgyvendinimas

6. Mokamų paslaugų plėtra

7. Paramos paieška (prekėmis, paslaugomis, lėšomis)

8. Remonto darbai 



www.zur.lt

PLANUOJAMOS 2021 M. PAJAMOS

Priemonė/programa Planuojama suma, Eur

Žemdirbių savivaldos stiprinimas  364 000 

Projektinės veiklos pajamos 2 525 937

Mokamos paslaugos ir paramos lėšos 230 000

Nario mokestis, stojamasis mokestis 17 760

Iš viso planuojama pajamų: 3 137 697



www.zur.lt

1. Projektas „Ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimas“
– 209 224 Eur;

2. Projektas „Lietuvos žemdirbių interesų atstovavimas COPA-COGECA
organizacijose“ – 43 626 Eur (iš jų 25 082 Eur nario mokestis);

3. Projektas „Žemdirbių interesų atstovavimas Tarptautinėje pienininkystės
federacijoje (IDF)” – 11 784 Eur (iš jų 11 400 Eur nario mokestis);

4. Priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms
kurti ir jų veiklai vystyti“:

 projektas „Mėsinės produkcijos vertės didinimas“- 150 099 Eur,

 projektas „Gyvulio prekinės vertės didinimas, taikant naujus pardavimo būdus“ –
168 537 Eur.

PROJEKTINĖ VEIKLA 2021 M.



www.zur.lt

5. Priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama
parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“:

 projektas „Inovatyvių daugianarių pasėlių technologijų panaudojimas ekologinio
žemės ūkio optimizavimui”- 13 354 Eur,

 projektas „Poravimosi elgsenos sutrikdymas – inovatyvus metodas obuolinio
vaisėdžio (Cydia pomonella) biokontrolei” – 20 227 Eur,

 projektas „Šilnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas pieninėje galvijinkystėje
diegiant inovatyvias bandos valdymo, genetikos gerinimo ir šėrimo
technologijas“ – 14 440 Eur,

PROJEKTINĖ VEIKLA 2021 M.



www.zur.lt

 projektas „Tiesioginės sėjos technologijos pritaikymas dirbamose 
žemėse ir ganyklose, siekiant ekosistemų bioįvairovės išsaugojimo“ –
142 320 Eur,

 projektas „Naujos ir tvarios e. verslo galimybės tautinio paveldo 
produktų ir amatų gamintojams“ – 143 289 Eur,

 projektas „Žinių prieinamumo didinimas plėtojant elektroninio 
mokymo sistemą“ – 144 680 Eur.

PROJEKTINĖ VEIKLA 2021 M.



www.zur.lt

6. Priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama
profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“:

 projektas „Ūkininkų kompetencijų tobulinimas “ – 125 551 Eur,

 projektas „Žinių perdavimas ūkininkams“ – 199 562 Eur.

7. Priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“:

 projektas „Tarptautinė konferencija „Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų
programa: žemės ūkio kooperatyvų patirtis ir ateities iššūkiai“ , Apskritojo stalo
diskusija „Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos aptarimas ir
Lietuvos kaimo plėtros 2021 – 2027 metų programos gairės“, Konferencija
„Ūkininkų ir kaimo gyventojų tęstinio mokymo aktualijos“ – 26 573 Eur,

PROJEKTINĖ VEIKLA 2021 M.



www.zur.lt

 projektas „Seminaras „Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika po 2020 m.“,
Tarptautinė konferencija „Gyvybingumo skatinimas ir gerieji KKP priemonių taikymo
pavyzdžiai“, Renginys „Gerieji KPP pavyzdžiai“ - „TOP 10 KPP pavyzdžių Lietuvoje“ –
49 624 Eur,

 projektas "Informavimo apie KPP priemones komunikacijos projektas“ –17 968 Eur.

8. Projektas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę
„Ikiprekybiniai pirkimai LT“ „Šernų populiacijos valdymas afrikinio kiaulių maro
kontrolei“ – 971 177 Eur;

9. Tarptautinis Erasmus+ projektas „Ūkininkų priemonių rinkinys klimato kaitos
švelninimui“ – 29 915 Eur;

10. Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa „Horizontas 2020“
projektas „Atsparumas pienininkystei“ – 43 987 Eur.

PROJEKTINĖ VEIKLA 2021 M.
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PLANUOJAMOS 2021 M. IŠLAIDOS
Išlaidų pavadinimas Planuojama suma, Eur

Darbo užmokestis su mokesčiais 488 500

Patalpų išlaikymo sąnaudos 43 000

Transporto išlaikymas ir degalai 40 000

Ryšių paslaugos 10 000

Projektinės veiklos sąnaudos 2 525 937

Kitos veiklos sąnaudos
(tame tarpe patalpų remontas) 30 000

Iš viso planuojama išlaidų: 3 137 437

Planuojamas veiklos pelnas (nuostolis) 260
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ADMINISTRACIJOS VEIKLOS PLANAS 2021 M. 

1. Rūmų valdymo organų pavedimų įgyvendinimas 

2. Konstruktyvaus Rūmų skyrių darbo ir veiklos koordinavimas, įgyvendinant programas, atsižvelgiant į kaimo 
gyventojų ir ūkininkų poreikius  (monitoringai ir apklausos)

3. Žmogiškieji  ištekliai: kvalifikacijos tobulinimas, akreditavimas, komandos formavimas, talkos, kalėdos vaikams  

4. Išlaidų ir administravimo priemonių optimizavimas

5. Naujų projektų paieška  ir  vykdomų projektų kokybiškas įgyvendinimas

6. Mokamų paslaugų plėtra

7. Paramos paieška (prekėmis, paslaugomis, lėšomis)

8. Remonto darbai 



www.zur.lt

PLANUOJAMOS 2021 M. PAJAMOS

Priemonė/programa Planuojama suma, Eur

Žemdirbių savivaldos stiprinimas  364 000 

Projektinės veiklos pajamos 2 525 937

Mokamos paslaugos ir paramos lėšos 230 000

Nario mokestis, stojamasis mokestis 17 760

Iš viso planuojama pajamų: 3 137 697



www.zur.lt

1. Projektas „Ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimas“
– 209 224 Eur;

2. Projektas „Lietuvos žemdirbių interesų atstovavimas COPA-COGECA
organizacijose“ – 43 626 Eur (iš jų 25 082 Eur nario mokestis);

3. Projektas „Žemdirbių interesų atstovavimas Tarptautinėje pienininkystės
federacijoje (IDF)” – 11 784 Eur (iš jų 11 400 Eur nario mokestis);

4. Priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms
kurti ir jų veiklai vystyti“:

 projektas „Mėsinės produkcijos vertės didinimas“- 150 099 Eur,

 projektas „Gyvulio prekinės vertės didinimas, taikant naujus pardavimo būdus“ –
168 537 Eur.

PROJEKTINĖ VEIKLA 2021 M.
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5. Priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama
parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“:

 projektas „Inovatyvių daugianarių pasėlių technologijų panaudojimas ekologinio
žemės ūkio optimizavimui”- 13 354 Eur,

 projektas „Poravimosi elgsenos sutrikdymas – inovatyvus metodas obuolinio
vaisėdžio (Cydia pomonella) biokontrolei” – 20 227 Eur,

 projektas „Šilnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas pieninėje galvijinkystėje
diegiant inovatyvias bandos valdymo, genetikos gerinimo ir šėrimo
technologijas“ – 14 440 Eur,

PROJEKTINĖ VEIKLA 2021 M.
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 projektas „Tiesioginės sėjos technologijos pritaikymas dirbamose 
žemėse ir ganyklose, siekiant ekosistemų bioįvairovės išsaugojimo“ –
142 320 Eur,

 projektas „Naujos ir tvarios e. verslo galimybės tautinio paveldo 
produktų ir amatų gamintojams“ – 143 289 Eur,

 projektas „Žinių prieinamumo didinimas plėtojant elektroninio 
mokymo sistemą“ – 144 680 Eur.

PROJEKTINĖ VEIKLA 2021 M.
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6. Priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama
profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“:

 projektas „Ūkininkų kompetencijų tobulinimas “ – 125 551 Eur,

 projektas „Žinių perdavimas ūkininkams“ – 199 562 Eur.

7. Priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“:

 projektas „Tarptautinė konferencija „Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų
programa: žemės ūkio kooperatyvų patirtis ir ateities iššūkiai“ , Apskritojo stalo
diskusija „Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos aptarimas ir
Lietuvos kaimo plėtros 2021 – 2027 metų programos gairės“, Konferencija
„Ūkininkų ir kaimo gyventojų tęstinio mokymo aktualijos“ – 26 573 Eur,

PROJEKTINĖ VEIKLA 2021 M.
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 projektas „Seminaras „Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika po 2020 m.“,
Tarptautinė konferencija „Gyvybingumo skatinimas ir gerieji KKP priemonių taikymo
pavyzdžiai“, Renginys „Gerieji KPP pavyzdžiai“ - „TOP 10 KPP pavyzdžių Lietuvoje“ –
49 624 Eur,

 projektas "Informavimo apie KPP priemones komunikacijos projektas“ –17 968 Eur.

8. Projektas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę
„Ikiprekybiniai pirkimai LT“ „Šernų populiacijos valdymas afrikinio kiaulių maro
kontrolei“ – 971 177 Eur;

9. Tarptautinis Erasmus+ projektas „Ūkininkų priemonių rinkinys klimato kaitos
švelninimui“ – 29 915 Eur;

10. Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa „Horizontas 2020“
projektas „Atsparumas pienininkystei“ – 43 987 Eur.

PROJEKTINĖ VEIKLA 2021 M.
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PLANUOJAMOS 2021 M. IŠLAIDOS
Išlaidų pavadinimas Planuojama suma, Eur

Darbo užmokestis su mokesčiais 488 500

Patalpų išlaikymo sąnaudos 43 000

Transporto išlaikymas ir degalai 40 000

Ryšių paslaugos 10 000

Projektinės veiklos sąnaudos 2 525 937

Kitos veiklos sąnaudos
(tame tarpe patalpų remontas) 30 000

Iš viso planuojama išlaidų: 3 137 437

Planuojamas veiklos pelnas (nuostolis) 260
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