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ŽEMĖS ŪKIO RŪMAI
XX-ASIS SUVAŽIAVIMAS
2021 m. birželio mėn. 18 d.
K. Donelaičio g. 2, Kaunas

DĖMESIO!
Informuojame, kad Suvažiavimo metu yra daromas
garso įrašas, taip pat fotografuojama, filmuojama,
todėl Jūs galite būti matomi Suvažiavimo nuotraukose
ar vaizdo įrašuose. Šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali
būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose
tinkluose ar žiniasklaidos priemonėse.

www.zur.lt

XX-asis Suvažiavimas skiriamas Rūmų steigimo
iniciatoriaus bei 1926-1927 m. pirmininko,
profesoriaus Jono Prano Aleksos, taip pat 1991-2000 m.
Rūmų pirmininko ir garbės pirmininko, profesoriaus
Antano Stancevičiaus atminimui

SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMAS

1. Dėl Rūmų Tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo;
2. Dėl Rūmų 2020 m. finansinės ataskaitos tvirtinimo;

3. Dėl Rūmų 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito ir audito

įmonės išrinkimo;
4. Dėl Rūmų statuto tvirtinimo.

www.zur.lt

SUVAŽIAVIMO REGLAMENTO TVIRTINIMAS
1 klausimas – 40 min.;
2 klausimas – 20 min.;
3 klausimas – 5 min.;
4 klausimas – 30 min.;
Klausimai ir pasisakymai iki 2 min.;

Viso 1 val. 35 min.

www.zur.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŽEMĖS ŪKIO RŪMAI
TARYBOS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA
2021 m. birželio mėn. 18 d.
K. Donelaičio g. 2, Kaunas

XX-asis Suvažiavimas skiriamas Rūmų steigimo
iniciatoriaus bei 1926-1927 m. pirmininko,
profesoriaus Jono Prano Aleksos, taip pat 1991-2000 m.
Rūmų pirmininko ir garbės pirmininko, profesoriaus
Antano Stancevičiaus atminimui

ŽŪR steigimo iniciatorius bei 1926-1927 m. pirmininkas, profesorius Jonas Pranas Aleksa
 Gimė 1879 m. gruodžio 25 d. Kumetiškiuose, Kalvarijos apskrityje.

 Maskvos universitete studijavo gamtos mokslus, agronomiją, sociologiją.

Varšuvos aukštojoje Žemės ūkio mokykloje – agronomiją ir zootechniką.
 1920-1923 m. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras.
 1924–1927 m. bendrovės „Lietūkis“ tarybos pirmininkas.

 1925–1927 m. redagavo žurnalą „Žemės ūkis“, 1936 m. – savaitraštį

„Ūkininkų žodis“.
 Žemės ūkio rūmų steigimo iniciatorius, 1926–1927 m. pirmininkas.
 1926–1935 m. Žemės ūkio ministras.

 Vienas iš organizacijos „Ūkininkų vienybė“ steigėjų ir 1928–1936 m.

pirmininkas.
 1929 m. Žemės ūkio akademijos garbės daktaras.

www.zur.lt

ŽŪR steigimo iniciatorius bei 1926-1927 m. pirmininkas, profesorius Jonas Pranas Aleksa

 1942 m. nacių okupacinės valdžios suimtas ir išvežtas į

Vokietiją. 1945 m. Berlyne sulaikytas SSRS represinių organų,
paleistas grįžo į Lietuvą.
 Vėliau dirbo Žemės ūkio institute, nuo 1945 m. profesorius.

1946 m. iš darbo pasitraukė, palaikė ryšius su pasipriešinimo
sovietiniam okupaciniam režimui organizacija – Lietuvių
tautine taryba.
 1948 m. ištremtas į Sibirą, kur 1955 m. balandžio 24 d.

tremtyje Tomsko srityje mirė. Palaikai 1990 m. parvežti į
Lietuvą ir palaidoti Palangos kapinėse.
www.zur.lt

ŽŪR steigimo iniciatorius bei 1926-1927 m. pirmininkas, profesorius Jonas Pranas Aleksa

 Sumanymas kurti organizaciją, kuriai būtų pavestas atstovavimas visiems

Lietuvos žemdirbiams, jų interesų gynimas valstybės valdžios įstaigose ir pagalba
tiek Vyriausybei, sprendžiančiai įvairius žemės ūkio klausimus, tiek patiems
žemdirbiams, siekiantiems ūkininkavimo pažangos modernizuojant žemės ūkio
gamybą, kilo dar 1921 m., kai Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras buvo Jonas
Pranas Aleksa.

www.zur.lt

ŽŪR steigimo iniciatorius bei 1926-1927 m. pirmininkas, profesorius Jonas Pranas Aleksa

 Jono Prano Aleksos iniciatyva, rūpintis žemės ūkio kultūros kėlimo reikalais 1921–

1923 m. kai kuriose apskrityse buvo sukurtos Žemės ūkio tarybos ir sušaukti keli jų
suvažiavimai. Taip pat buvo ketinama iš jų atstovų sudaryti Centrinę žemės ūkio
tarybą, kaip Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos patariamąją instituciją.
 Pagal Žemės ūkio tarybų suvažiavimuose svarstomų klausimų pobūdį ir narių sudėtį

tie suvažiavimai priminė Žemės ūkio rūmų suvažiavimus, todėl yra laikytini Žemės
ūkio rūmų pirmtakais. Paskutiniame Žemės ūkio tarybų suvažiavime, įvykusiame
1923 m. lapkričio 23 d., buvo nutarta steigti organizaciją su platesnėmis teisėmis –
Žemės ūkio rūmus.

www.zur.lt

ŽŪR steigimo iniciatorius bei 1926-1927 m. pirmininkas, profesorius Jonas Pranas Aleksa

 1925 m., po Žemės ūkio rūmų įstatymo projekto pateikimo, jis

buvo priimtas. Jam įsigaliojus, Žemės ūkio ministro įsakymu
buvo paskirta Žemės ūkio rūmų atidarymo diena – 1926 m.
gegužės 27-oji – tai oficiali Žemės ūkio rūmų įkūrimo data.
 Tų pačių metų rudenį – rugsėjo 23-24 dienomis įvyko pirmasis

naujai sudarytų Rūmų suvažiavimas, kuriame išrinkta valdyba,
kurios pirmininku tapo buvęs Žemės ūkio ministras Jonas
Prsnas Aleksa.
 Jis yra pirmasis ŽŪR valdybos, o pagal įstatymą – ir ŽŪR

pirmininkas.

www.zur.lt

Pirmasis atkurtų Žemės ūkio rūmų pirmininkas ir garbės pirmininkas, profesorius
Antanas Stancevičius
 Gimė 1920 m. sausio 8 d. Lomių k., Batakių valsčiuje, Tauragės apskrityje.
 1990 m. suteiktas mokslinis profesoriaus vardas.
 1994 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos žemės ūkio akademijos taryba suteikė garbės

daktaro vardą.
 1997 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio

ordinu.
 Aktyvus Lietuvos agronomų sąjungos valdybos narys.
 2005 m. Žemės ūkio ministerijos apdovanotas „Lietuvos kaimo spindulio“

prizu.
 2000–2006 m. Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų „Kooperacijos kelias“

asociacijos pirmininkas.
 Mirė 2007 m. rugpjūčio 24 d. Kaune.
www.zur.lt

Pirmasis atkurtų Žemės ūkio rūmų pirmininkas ir garbės pirmininkas, profesorius
Antanas Stancevičius

 1991 m. kartu su kitais bendraminčiais prof. Antanas

Stancevičius atkūrė tarpukario Lietuvos žemdirbių
savivaldos instituciją – Žemės ūkio rūmus.
 Nuo 1991 iki 2000 m. jis buvo Žemės ūkio rūmų

pirmininkas. Jam pirmininkaujant Žemės ūkio rūmai
tapo autoritetinga žemdirbių savivaldos organizacija,
atstovaujančia visiems šalies žemdirbiams, ginančia jų
interesus ir skatinančia žemės ūkio pažangą.

www.zur.lt

Pirmasis atkurtų Žemės ūkio rūmų pirmininkas ir garbės pirmininkas, profesorius
Antanas Stancevičius

 Per devynis pirmininkavimo Žemės ūkio rūmams

metus buvo inicijuotas daugiau kaip 100 žemdirbių
organizacijų kūrimas, parengtas Žemės ūkio rūmų
įstatymas, formuojama ir tobulinama struktūra.
 1997 m. gegužės 20 d. priimtas dabartinis Lietuvos

Respublikos žemės ūkio rūmų įstatymas ir aktyvų
darbą pradėjo ŽŪR Taryba ir Prezidiumas.

www.zur.lt

Pirmasis atkurtų Žemės ūkio rūmų pirmininkas ir garbės pirmininkas, profesorius
Antanas Stancevičius
 Prof. Antanas Stancevičius 2000 m. Žemės ūkio rūmų

Suvažiavime buvo išrinktas Žemės ūkio rūmų Garbės
pirmininku.
 2010 m. kovo 19 d. Žemės ūkio rūmuose buvo atidengta

memorialinė lenta su bareljefu, kurio autorius skulptorius
Stasys Žirgulis ir pristatyta knyga apie pirmąjį atkurtųjų
Žemės ūkio rūmų pirmininką, žymų Lietuvos mokslininką,
agronomą, Lietuvos žemės ūkio universiteto garbės
daktarą, įrengtas prof. Antano Stancevičiaus darbo
kabinetas – muziejus.
www.zur.lt

KVIEČIAME PROF. JONĄ PRANĄ ALEKSĄ IR
PROF. ANTANĄ STANCEVIČIŲ
PAGERBTI TYLOS MINUTE

ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ NARIAI

2020 M. ŽEMĖS ŪKIO RŪMAI VIENIJO 42 ORGANIZACIJAS
Šakinės

Kultūrinės

Profesinės

42

www.zur.lt

2020 M. IŠ ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ PASITRAUKĖ 2 ASOCIACIJOS
Biržų kaimo
bendruomenių
sąjunga

2020 m. rugpjūčio 12 d.

Lietuvos žemės
ūkio technikos
asociacija

2020 m. gruodžio 15 d.

www.zur.lt

2020 M. ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ NARIŲ VEIKLOS JUBILIEJAI

 Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija – 30 metų;

 Lietuvos sėklininkystės asociacija – 30 metų;
 Kauno bitininkų draugija – 30 metų;

 Lietuvos verslinių sodų asociacija „Vaisiai ir uogos“ – 20 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 – 5 elektroniniai posėdžiai).
Priimtos ir išsiųstos valdžios institucijoms 5 rezoliucijos ir 4 raštai, į kuriuos buvo atsižvelgta
arba atsižvelgta iš dalies.
ŽŪR NARIŲ INICIATYVA SVARTYTI AKTUALIAUSI KLAUSIMAI:
 Dėl AKM III zonos nuostolių kompensavimo;
 Dėl Nacionalinio energetikos ir klimato veiksmų 2021-2030 metų plano;
 Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020
metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimo;
 Dėl padėties žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriuose;
 Dėl tiesioginių išmokų pagrindinės išmokos sumos ribojimo.
www.zur.lt

KOMITETŲ VEIKLA – 3 POSĖDŽIAI

Kooperacijos veiklos
komitetas
1 POSĖDIS

Tarptautinių ryšių
komitetas
1 POSĖDIS

www.zur.lt

Veislininkystės,
gyvulininkystės ir
veterinarijos
komitetas
1 POSĖDIS

TARYBA
12 posėdžių

BENDRADARBIAVIMAS SU VALDŽIOS IR KITOMIS INSTITUCIJOMIS

 Dalyvauta 41 Seimo Kaimo reikalų komiteto

posėdyje ir klausymuose.
 Atstovauta 17 Trišalės tarybos posėdžių.

www.zur.lt

BENDRADARBIAVIMAS SU VALDŽIOS IR KITOMIS INSTITUCIJOMIS

 Žemės ūkio ministerijos pasitarimuose, Stebėsenos

komiteto posėdžiuose, darbo grupėse, komitetų
posėdžiuose,
Aplinkos
ministerijos,
Finansų
ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos,
Švietimo,
mokslo
ir
sporto
ministerijos
organizuotuose susitikimuose, kuriuose svarstyti
žemės ūkio, miškininkystės, kaimo plėtros,
kooperacijos, švietimo ir mokslo klausimai.

www.zur.lt

VEIKLA

SUSITIKIMAI SU ASOCIACIJŲ ATSTOVAIS, ŽEMDIRBIAIS, KAIMO GYVENTOJAIS
 Dalyvauta susitikimuose su 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

ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINIŲ IŠTEKLIŲ KOORDINAVIMO TARYBA
2020 m. sausio 28 d. Lietuvos ūkinių gyvūnų
genetinių išteklių koordinavimo tarybos
(LŪGGIKT) posėdis.
Posėdžio metu 2019 m. veiklos ataskaitas pateikė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU)
Gyvulininkystės instituto (GI) Lietuvos ūkinių
gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo
centro vadovė Rūta Šveistienė, UAB „Lietuvos
žirgynas“ direktorius Edgaras Jeninas ir UAB
„Genetiniai ištekliai“ direktoriaus pavaduotojas
Rimantas Kairys.

www.zur.lt

2020 m. sausio 30 d. Lietuvos vidutinių pieno ūkių gamintojų asociacijos (LVPŪA)
ataskaitinis susirinkimas.
 Susirinkimo metu pieno gamintojai aptarė ir pateikė

savo nuomones dėl naujausių aplinkosaugos
reikalavimų, apžvelgė vadinamąjį pieno įstatymą,
dalyvavimo Pieno taryboje niuansus bei kitus
klausimus.
 ŽŪR yra ta organizacija, kurios sudėtyje vidutinius ir

smulkiuosius pieno gamintojus vienijanti LVPŪA visada
gali tikėtis paramos ir surasti artimiausią kelią iki
valstybės vykdomosios valdžios.

www.zur.lt

2020 m. vasario 27 d. susitikimas su Vilniaus kolegijos direktore dr. Žymante
Jankauskiene, Agtotechnologijų fakulteto dekane dr. Nijole Liepiene, prodekane Ramune
Vanagaite, Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros vedėja doc. dr. Gražina
Palaityte, dėstytoja Edita Kristina Kauryniene.
 Susitikimo

metu
aptartos
bendradarbiavimo
perspektyvos, taip pat nutarta atnaujinti tarp ŽŪR ir
Vilniaus kolegijos dar 2009 metais pasirašytą
bendradarbiavimo sutartį.

 Pažymėta, kad partnerystė su mokslo ir mokymo

institucijomis yra labai svarbi ir reikšminga tiek ŽŪR
nariams, tiek ūkininkams ir kaimo gyventojams, nes tik
bendradarbiaujant gali būti sėkmingai sprendžiamos
ekonominės ir socialinės problemos.
www.zur.lt

2020 m. vasario 28 d. vyko pirmoji
Lietuvos pluoštinių kanapių verslo paroda
ir ateities sandorių mugė „Cannabis
Hub.LT-2020“.
Pasveikinti visi renginio dalyviai bei
pasidžiaugta, kad parodos iniciatoriai ir
organizatoriai yra ŽŪR nariai – Kanapių
augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių
asociacija (KAPVIA).

www.zur.lt

2020 m. vasario 28 d. susitikimas su Ukmergės
rajono žemdirbiais.
Susitikimo metu aptarti aktualūs klausimai: dėl
ūkininkavimo perspektyvų po 2021 m., tiesioginių
išmokų, ekologinio ūkininkavimo bei nederlingų
žemių žemėlapio.
Pasidžiaugta, kad ukmergiškiai turi stiprią savo
organizaciją – Ukmergės rajono žemdirbių
asociaciją, kuriai vadovauja ūkininkas Algirdas
Valaiša. Tik susivieniję, aptarę aktualias problemas,
galime teikti konstruktyvius siūlymus valdžios
institucijoms.
www.zur.lt

2020 m. kovo 2 d. ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, vicepirmininkai Algis Baravykas
ir Vytautas Buivydas bei direktorius Sigitas Dimaitis drauge su Lietuvos jaunųjų
ūkininkų ir jaunimo sąjungos lyderiais susitiko su Žemės ūkio ministru Andriumi
Palioniu ir jo komanda.
Susitikime su ministru aptarti jauniesiems ūkininkams aktualūs klausimai: dėl jaunojo
ūkininko išmokų; dėl investicijų, susijusių su atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimu
ūkiuose; dėl ploto ribojimo, už kurį mokama išmoka už ekologinį ūkininkavimą; dėl paramos
išmokėjimo tvarkos jauniesiems ūkininkams bei kiti klausimai.

www.zur.lt

2020 m. kovo 9 d. ŽŪR pirmininkas dr.
Arūnas Svitojus ir vicepirmininkas
Algis Baravykas dalyvavo Žemės ūkio
ministerijos posėdyje dėl susietosios
paramos taikymo.
Posėdžio metu kartu su socialiniais
partneriais aptarti aktualūs susietosios
paramos skyrimo klausimai. Esminis
principas – parama turėtų būti skiriama
pagal mokslininkų atliktus tyrimus,
atlikus skaičiavimus, įvertinus pasekmes.
www.zur.lt

2020 m. gegužės 7 d. ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus ir vicepirmininkas
Vytautas Buivydas, INFO TV kanalo laidoje „Info komentarai“, dalijosi įžvalgomis
apie iššūkius, kurie kilo šalies žemės ūkyje dėl Lietuvoje įsigaliojusio karantino
sąlygų.

www.zur.lt

2020 m. birželio 2 d. dalyvauta Žinių radijo organizuotoje diskusijoje.
Drauge su europarlamentaru Broniu Rope diskutuota apie 2020 m. gegužės 20 d.
Europos Komisijos priimtas biologinės įvairovės ir „Nuo ūkio iki stalo“ strategijas,
kuriomis siekiama suvienyti gamtą, ūkininkus, įmones ir vartotojus kartu kurti
konkurencingą ir tvarią ateitį.

www.zur.lt

2020 m. birželio 16 d. vyko Žemės ūkio rūmų
(ŽŪR) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA)
vadovų nuotolinis susitikimas, kuriame buvo
aptarti ūkininkams aktualūs klausimai.
 Susitikimo metu buvo aptarti ūkininkams aktualūs

klausimai: dėl žemės valdymo dokumentų teikimo,
dėl NMA taikomų sankcijų už nenušienavimo faktą,
dėl NMA taikomų sankcijų dėl netinkamai
deklaruotų plotų, patenkančių į bl3 ir bl9 KŽS ribas,
dėl skirtingų įrodymų taikymo nustatant laukų
šienavimo faktą.
 ŽŪR ir NMA vadovai sutarė tokius susitikimus

organizuoti periodiškai ir diskutuoti pagal atskirų
sektorių aktualijas, aktyviai įtraukiant ŽŪR
organizacijas – nares.

www.zur.lt

2020 m. birželio 22 d. ŽŪR
pirmininkas dr. Arūnas Svitojus ir
vicepirmininkas Vytautas Buivydas
susitiko su Nacionalinės žemės
tarnybos
(NŽT)
direktoriumi
Laimonu Čiaku ir NŽT komanda.

Susitikimo metu buvo aptarta NŽT
direktoriaus įsakymu patvirtinta
Valstybinės žemės suteikimo laikinai
naudotis žemės ūkio veiklai tvarka.

www.zur.lt

2020 m. liepos 3 d. Žemės ūkio rūmų XIX – ajame Suvažiavime pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis tarp ŽŪR ir Policijos departamento prie VRM.
Sutartį pasirašė ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus ir Policijos generalinis
komisaras Renatas Požėla.

www.zur.lt

2020 m. rugpjūčio 27 d. ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus ir vicepirmininkas
Vytautas Buivydas dalyvavo Lietuvos mėsinių augintojų ir gerintojų asociacijos
(LMGAGA) narių suvažiavime.

LMGAGA narių sutarimu pakeisti asociacijos įstatai, patvirtintas Etikos kodeksas,
išrinkti etikos komisijos ir tarybos nariai.

www.zur.lt

2020 m. lapkričio 16 d. dalyvauta
Aušros Vartų atlaiduose, kuriuose buvo
meldžiamasi už žemdirbius.

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
2020 m. dalyvauta 22 renginiuose:
 Copa ir Cogeca prezidiumų posėdžiuose;
 Politikos koordinavimo komitete;
 Kooperatyvų koordinavimo komitete;
 Žemės ūkio technologijų darbo grupėje;
 Maisto grandinės darbo grupėje;
 Pašarų darbo grupėje;
 Kitose darbo grupėse.
www.zur.lt

2020 m. sausio 14 d. susitikimas su suomių žiniasklaidos bendrovės „Yle“
žurnalistu Gustaf Antell, kuris susidomėjo aktyviu ŽŪR atstovavimu
žemdirbiams ir kaimo gyventojams ES institucijose.

Susitikimo metu buvo aptartas BŽŪP naujojo 2021-2027
m. programavimo laikotarpio biudžetas ir jo dalis, kurią
planuojama skirti Lietuvai.
Pabrėžta, kad Lietuvos efektyviam ekonominiam bei
socialiniam vystymuisi būtina užtikrinti, jog tiesioginės
išmokos nebūtų žemesnės nei ES tiesioginių išmokų
vidurkis, o parama kaimo plėtrai nebūtų sumažinta
daugiau nei 26 proc. lyginant su 2014-2020 m.
programavimo laikotarpiu.

www.zur.lt

ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, vicepirmininkas Vytautas Buivydas ir direktorius Sigitas
Dimaitis dalyvavo 2020 m. sausio 17-26 d. vykusioje tarptautinėje maisto pramonės, žemės
ūkio ir sodininkystės parodoje „Žalioji savaitė 2020“ (Berlyne, Vokietijoje).
ŽŪR delegacija Lietuvos stende susitiko su Latvijos žemės ūkio organizacijų kooperacijos tarybos
(LAOCC) pirmininku Edgars Treibergs ir atstove Dzintra Lejniece, Latvijos nevyriausybinės
organizacijos „Ūkininkų parlamentas“ (ZSA) vicepirmininke Maira Dzelzkaleja ir Estijos žemės ūkio ir
prekybos rūmų tarybos pirmininku Roomet Sõrmus.
Tolimesnio bendradarbiavimo galimybės aptartos su Suomijos žemės ūkio gamintojų ir miško
savininkų federacijos atstovu Simo Tiainen, Airijos jaunųjų ūkininkų atstovu, Vokietijos asociacijos
„Taikos duona“ renginio iniciatoriais M. ir G. Schenk.

www.zur.lt

2020 m. vasario 6 d. dalyvauta Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) ir
Tarptautinės ekologinės žemdirbystės judėjimų federacijos (IFOAM) organizuotame
tarptautiniame susitikime (Romoje, Italijos žemės ūkio ministerijoje) ir pasirašė memorandumą
dėl ekologinių teritorijų skatinimo.
Susitikimo metu didžiausias dėmesys skirtas ekologinei žemdirbystei ir ūkininkų skatinimui pereiti prie
ekologinio ūkininkavimo, visuomenės informavimo apie tvarų ir darnų žemės ūkį bei ūkininkų žinių ir
gebėjimų stiprinimo, skatinant perėjimą prie ekologinės žemdirbystės.

www.zur.lt

2020 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos
ambasadoje Italijoje susitikimas su ambasadoriumi
Ričardu Šlepavičiumi bei žemės ūkio atašė Loreta
Malciene.
Su ambasadoriumi buvo aptartos Italijos virš 120 metų
siekiančios kooperacijos tradicijos ir galimybės inicijuoti
apsikeitimą Italijos gerąja kooperatyvų praktika su
Lietuvos ūkininkais, kas paskatintų Lietuvos žemės ūkio
ir maisto produktų eksportą.

www.zur.lt

Vizito Italijoje metu vyko susitikimas su Europos
gyvulininkystės produkcijos gamintojų asociacijos
(angl. EAAP) ir Pasaulinės gyvulių produktyvumo
asociacijos (angl. WAAP) generaliniu sekretoriumi
Andrea Rossati.
Organizacijų vadovas pasidžiaugė, kad Lietuvos
gyvulininkystės mokslininkai ir gamintojai aktyviai
dalyvauja EAAP Europos gyvulininkystes mokslo sąjungos
darbe. Dar 2008 m. Lietuvoje suorganizuotas EAAP
kongresas pritraukęs per 1000 dalyvių iš visos Europos ir
kitų pasaulio valstybių, liudija, kad lietuviai siekia
pažangos ir taiko inovacijas, kurios svarbios klimato kaitai
ir aplinkos poveikiui.
www.zur.lt

Vizito Italijoje metu vyko susitiko su Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio
organizacijoje (angl. FAO) Miškų departamente dirbančiu lietuviu – Donatu Dudučiu.
Susitikimo metu aptarta nauja FAO politika, nes 2019 m. rugpjūčio 1 d. FAO Generaliniu
direktoriumi išrinktas kinas Qu Dongyu. Pažymėta, kad perspektyvoje – didžiausias dėmesys
klimato kaitai, bioįvairovės išsaugojimui ir tvarumui.

www.zur.lt

2020 m. vasario 13-14 d. ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus ir Lietuvos žemės ūkio
kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkas Jonas Kuzminskas dalyvavo
Copa-Cogeca prezidiumų posėdžiuose (Briuselyje, Belgijoje).
Posėdžiuose vyko diskusijos dėl Afrikinio kiaulių maro, perėjimo prie tvarios Europos
investicijų plano mechanizmo, aptarta nerimą kelianti ES medaus rinkos padėtis. Diskutuota ir
dėl Copa-Cogeca veiksmų plano, ES bendradarbiavimo scenarijų su Jungtine Karalyste, po jos
išstojimo iš ES. Didelis dėmesys posėdžių metu buvo skirtas Europos žaliajam kursui aptarti.

www.zur.lt

2020 m. vasario 14 d. dalyvauta Baltijos ir Šiaurės
šalių žemdirbių savivaldos lyderių susitikime.

Susitikimo metu buvo aptarta žemės ūkio sektoriaus
situacija bei pasidalinta nuomonėmis dėl Europos
žaliojo kurso. Visų šalių žemdirbių savivaldos lyderiai
išreiškė susirūpinimą dėl plano uždrausti pesticidų
naudojimą žemės ūkyje ir teigė, jog siekiant tvaraus
ūkininkavimo reikėtų siekti naudoti mažiau pesticidų,
bet ne visiškai juos uždrausti.

www.zur.lt

2020 m. kovo 31 d. su Lenkijos žemės ūkio ir
kaimo plėtros ministru Jan Krzystof Ardanowski
aptartos bendradarbiavimo galimybės bei
problemos, kurios dėl koronaviruso pandemijos
kyla abiejų šalių žemdirbiams ir diskutuota,
kaip jas abi kaimyninės šalys galėtų spręsti.

Vienas iš šio pokalbio rezultatų – idėja, naudojantis
šiuolaikinėmis technologijomis, nuolat rengti
virtualius pasitarimus, kuriuose galėtų dalyvauti
Lenkijos ir Lietuvos žemės ūkio ministerijų vadovai
bei Lenkijos ir Lietuvos žemės ūkio rūmų vadovai.

www.zur.lt

2020 m. balandžio 22 d. dalyvauta nuotoliniame Copa-Cogeca narių organizacijų
vadovų posėdyje.

Posėdyje dalyvavo Žemės ūkio komisaras Janusz Wojciechowski, kuris pristatė Europos
Komisijos veiklą COVID-19 krizės laikotarpiu.
Pabrėžta žemės ūkio sektoriaus, kaip maisto gamintojo svarbą ir reikšmę šiuo sunkiu
laikotarpiu. Lietuvos ūkininkai ir kooperatyvai dirba ir imasi griežtų prevencinių
priemonių, kad virusas neplistų, kad nebūtų paralyžiuotas darbas maisto tiekimo
grandinėje.

www.zur.lt

2020 m. gegužės 5 d. drauge su Estijos ir Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijomis
pasirašytas kreipimąsis į Europos Komisijos Pirmininkę Ursulą von der Leyen.
 Baltijos šalių žemdirbiai gauna mažiausias Tiesiogines išmokas

(TI) Europos Sąjungoje, kai jų gamybos išlaidos yra daug
didesnės nei ES vidurkis. Todėl laiške raginama EK priimti
sąžiningą Daugiametę finansinę programą (DFP), kuri užtikrintų
tvirtą ir sąžiningą atsigavimą po COVID-19 pandemijos.
 ES turi užtikrinti teisingą politiką visų šalių narių žemdirbiams

ir kaimo gyventojams, nes ES vertybės yra bendros valstybėms
narėms, kurių visuomenėje vyrauja integracija, tolerancija,
teisingumas, solidarumas ir nediskriminavimas. Žemės ūkis
valstybėse narėse yra glaudžiai susijęs su visa ekonomika, todėl
visoms ES narėms turi būti užtikrintos vienodos konkurencinės
sąlygos.
www.zur.lt

2020 m. birželio 2 d. dalyvauta Copa-Cogeca organizacijos narių vadovų
nuotoliniame susitikime su Europos Komisijos nariu, atsakingu už žemės ūkio
sektorių Janusz Wojciechowski.

Susitikimo metu akcentuotas Europos ūkininkų bei kooperatyvų susirūpinimas dėl
Europos Komisijos pasiūlyto naujojo 2021-2027 m. laikotarpio ilgalaikio biudžeto ir
pabrėžta, jog siekiant išlikti konkurencingais rinkoje, būtina pasirūpinti tinkamu
finansavimu bei rinkų stabilizavimu.

www.zur.lt

2020 m. birželio 4 d. nuotoliniu būdu
pasveikinti
tarptautinės
konferencijos
„Latvijos žemė – ilgalaikės plėtros
perspektyvos“ dalyviai ir svečiai.

Padėkota už sėkmingą bendradarbiavimą ne tik
su Latvijos žemdirbių savivaldos atstovais, bet
ir su valdžios institucijų vadovais bei Europos
Sąjungos atsakingais už žemės ūkio ir kaimo
plėtros sektorių atstovais.

www.zur.lt

VEIKLA TARPTAUTINĖJE PIENININKYSTĖS FEDERACIJOJE (IDF)
2020 m. birželio 9 ir 11 d. Lietuvos Respublikos
žemės ūkio rūmų ekspertas dr. E.Gedgaudas
dalyvavo IDF nuotoliniuose seminaruose
„Gyvūnų rodikliai, skirti skatinti melžiamų
karvių gerovę“ ir „Mitybos iššūkiai ir mitybos su
pieno/ gyvūniniais produktais ir be jų
pasekmės“.
Diskutuota apie gyvūnų gerovės vertinimo poreikį,
gerovės ūkyje vertinimo protokolų įgyvendinimą ir
kaip rodikliai buvo derinami praeityje. Taip pat apie
tvarios mitybos modelius ir kaip jie vienas kitą
papildo.
www.zur.lt

2020 m. birželio 19 d. dalyvauta Copa-Cogeca
organizacijų narių nuotoliniame susitikime, kurio
darbotvarkėje – Europos Komisijos pateikta ambicinga
ES biologinės įvairovės strategija iki 2030 m.
 Susitikime dalyvavęs Europos Komisijos narys Virginijus

Sinkevičius atsakingas už aplinką, vandenynus ir
žuvininkystę, pristatė Biologinės įvairovės strategijos
tikslus.
 Copa-Cogeca organizacijos narės išreiškė susirūpinimą –

kaip ši strategija paveiks žemės ūkį bei kaip reikės
užtikrinti maisto saugumą ir išlikti konkurencingais
prisiimant tokius ambicingus įsipareigojimus.

www.zur.lt

2020 m. liepos 1 d. dalyvauta nuotoliniame posėdyje, kuriame buvo aptartos
tiesioginės išmokos Baltijos šalims.
 Posėdyje dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos

žemdirbių savivaldos organizacijų atstovai,
Europos Parlamento narys Riho Terras bei
Europos Komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros
generalinio direktorato (GD AGRI) biudžeto
valdymo skyriaus vadovas Frank Bollen.
 Posėdyje pristatyta Baltijos šalių žemdirbių

savivaldos organizacijų pozicija dėl tiesioginių
išmokų paskirstymo tarp Europos Sąjungos
šalių. Pažymėta, jog Baltijos šalių ūkininkai
išlieka pažeidžiami, nes gauna mažiausias
tiesiogines išmokas ES.
www.zur.lt

2020 m. rugpjūčio 26 d. ŽŪR pirmininkas dr.
A. Svitojus ir vicepirmininkas A. Baravykas
nuotoliniame posėdyje susitiko su Latvijos,
Estijos,
Lenkijos,
Vengrijos,
Čekijos,
Slovakijos ir Kroatijos žemdirbių savivaldos
organizacijų atstovais.

Žemdirbių savivaldos lyderiai diskutavo apie
šiandienos žemės ūkio sektoriaus aktualijas,
BŽŪP naujuoju 2021-2027 m. laikotarpiu
biudžeto sistemą ir pagrindines kryptis.

www.zur.lt

2020 m. rugsėjo 3 d. dalyvauta Švedijos iniciatyva nuotoliniu būdu
surengtoje konferencijoje.
Konferencijoje kartu su kitų Europos šalių atstovais diskutuota apie
atsinaujinančio ekologinio žemės ūkio perspektyvas, tartasi, kaip ES galėtų
paskatinti ūkininkus imtis bio žemdirbystės ne tik materialiai, bet ir kitais būdais.

www.zur.lt

2020 m. rugsėjo 17-18 d. vyko Copa-Cogeca organizacijų narių nuotoliniai prezidiumų
posėdžiai, kuriuose ŽŪR pirmininką pavadavo vicepirmininkas Algis Baravykas.
 Prezidiumas aptarė ES lyčių lygybės, maisto saugos,

Afrikinio kiaulių maro, ES ir Jungtinės Karalystės derybų,
gyvūnų gerovės klausimus.
 Šalys narės dalijosi žiniomis ir pasiūlymais dėl Ilgalaikės

kaimo vietovių vizijos, kuri yra Europos žaliojo kurso dalis,
aptarė dabartinę situaciją ir ateities iššūkius kaimo
vietovėse.
 Didelis dėmesys skirtas diskusijoms dėl kartų atsinaujinimo

problemos sprendimo, investicijų į gyvybingas kaimo
vietoves poreikiui, aplinkos, žemės ūkio, miškininkystės ir
bioekonomikos rėmimui, kaimo verslų diversifikavimo ir
kooperacijos skatinimui.
www.zur.lt

2020 m. spalio 12-16 d. dalyvauta 6-ajame Azijos ekologinio ūkininkavimo vietos
valdžios – ALGOA (angl. Asian Local Governments for Organic Farming)
organizuojamame aukščiausio lygio susitikime „Aljansų kūrimas už Azijos ribų“
(Goesane, Pietų Korėjoje), kuris vyko nuotoliniu būdu.
Šio renginio tikslas – 2020 m. vasario 6 d. Italijos Žemės ūkio ministerijoje pasirašytas
memorandumas dėl Pasaulio organinių rajonų aljanso (GAOD) sukūrimo.
Memorandume numatyta keistis žiniomis ir gerąja patirtimi bei pakviesti kitas pasaulio
šalis, tarp jų ir Lietuvą, prisijungti prie Aljanso.

www.zur.lt

2020 m. spalio 20 d. Lietuvos ir Latvijos
žemdirbių savivaldos organizacijos – Lietuvos
Respublikos žemės ūkio rūmai ir Lietuvos
kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“
drauge su Latvijos žemės ūkio organizacijų
bendradarbiavimo taryba ir Latvijos Latgalos
regiono ūkininkų asociacija, kreipėsi į Europos
Parlamento narius ir priminė apie Baltijos šalių
diskriminaciją dėl tiesioginių išmokų.

www.zur.lt

2020 m. lapkričio 26-27 d. dalyvauta nuotoliniuose Copa-Cogeca prezidiumų
posėdžiuose.
 Posėdžių metu šalys narės dalinosi informacija apie Afrikinio kiaulių maro situaciją, apie

teisėkūros procesus, susijusius su BŽŪP po 2020 m., Europos Sąjungos biudžetą ir
Europos žaliąjį susitarimą.
 Šalys vieningai pabrėžė, jog kuriamos strategijos ir reikalavimai, tačiau nėra tikslo, kuris

turėtų būti pasiektas iki 2030 m., poveikio vertinimo.
 Taip pat pažymėta, jog vykstančių trialogų tarp Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos

metu, būtina apginti poziciją, jog tiesioginių išmokų dalis sudarytų mažiausiai 60 proc.
biudžeto I ramsčio, o eko schemos – apie 20 proc.

www.zur.lt

2020 m. gruodžio 1 d. ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas, Lietuvos žvėrelių augintojų
asociacijos pirmininkas dr. Česlovas Tallat-Kelpša nuotoliniame posėdyje susitiko su Caroline
Cornuau, Prancūzijos Žemės ūkio ministerijos Gyvūnų gerovės ir apsaugos padalinio vadove,
Marie-Christine Le Gal, Žemės ūkio atašė Centrinės ir Rytų Europos regionui (Prancūzijos
Ambasada Varšuvoje), Pierre-Philippe Frieh, Prancūzijos kailių federacijos atstovu spaudai ir
Aurelija Smaliukiene, Baltijos šalių ekonominės tarnybos Vilniaus skyriaus delegate.
Susitikimo metu aptarti gyvūnų gerovės klausimai, iniciatyva référendum d’initiative’ dėl gyvūnų
teisių, Prancūzijos ir ŽŪR bendradarbiavimas.

www.zur.lt

2020 m. gruodžio 2 d. vyko Europos žemės savininkų organizacijos (ELO)
generalinė asamblėja, kurioje dalyvavo Lietuvos miško ir žemės savininkų
asociacijos pirmininkas dr. Algis Gaižutis ir ŽŪR Tarptautinio skyriaus vedėja
Živilė Vitkienė.
Šalys narės aptarė ELO veiklą 2020 m. ir formulavo klausimus ES Tarybai
pirmininkausiančiai Portugalijai apie žemės ūkio ir aplinkosaugos prioritetus.

www.zur.lt

BENDRADARBIAVIMAS
 2020 m. nuolat bendradarbiauta su Baltijos ir Šiaurės šalių, Vyšegrado šalių, Trijų

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

Slovakijos, Vengrijos, Rumunijos, Bulgarijos žemdirbių savivaldos organizacijų
vadovai.
 2020 m. ŽŪR tapo Europos žemės ūkio ir kaimo konsultavimo paslaugų forumo

(EUFRAS) nariais. Sudalyvauta nuotinėje konferencijoje „Konsultantų rengimas
skaitmeninei erai“.

www.zur.lt

SVARBIAUSI 2020 M. TARPTAUTINĖS VEIKLOS KLAUSIMAI

 BŽŪP 2021-2027 m.: tiesioginių išmokų konvergencija, kaimo plėtros biudžeto

išlaikymas, paramos kooperacijai svarba;
 Europos žaliasis kursas ir susijusios strategijos (Biologinės įvairovės, Nuo ūkio iki

stalo ir kt.);
 Kiti klausimai: „Brexit“, augalų apsaugos produktų naudojimas, AKM ir kiaulienos

eksportas, ekoschemos, išmokų ribojimas, parama jauniesiems ūkininkams,
inovatyvūs ūkininkavimo metodai 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
• Twitter
• Facebook
• Instagram

www.zur.lt

JŪSŲ KLAUSIMAI

