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„Tik konstruktyvios diskusijos ir sutelktas darbas teikia rezultatą“

ŽŪR MISIJA
Telkti žemdirbių ir kaimo bendruomenę kurti tvarią, konkurencingą ir inovacijoms palankią
aplinką kaime.
ŽŪR TIKSLAI
1. Atstovauti ŽŪR narių interesams valstybės institucijose bei tarptautinėse organizacijose.
Palaikyti nuolatinį, konstruktyvų dialogą su valdžios institucijomis, siekti, kad būtų sukurta
palanki ir konkurencinga žemės ūkio verslo aplinka. Stiprinti ŽŪR pozicijas vietinėje ir
tarptautinėje politinėje bei ekonominėje erdvėje.
2. Siekti, kad ŽŪR nariai turėtų pakankamus, konkurencingus ir plėtrai reikalingus resursus:
finansinį kapitalą, naujas technologijas ir žmogiškuosius išteklius. Ypatingą dėmesį skirti
konkurencingumą didinantiems veiksniams – investicijoms į naujas ir tvarias technologijas ir
žinias.
3. Plėtoti ŽŪR narių ir mokslo institucijų bendradarbiavimą.
4. Telkti Lietuvos žemdirbius ir kaimo gyventojus pilietinės visuomenės kūrimui. Formuoti
palankią visuomenės nuomonę apie ūkininkus ir kaimo gyventojus, jų vykdomą ekonominę ir
socialinę misiją.
5. Plėtoti ryšius su ŽŪR nariais ir visokeriopai stiprinti ŽŪR bendruomenę. Formuoti bendrus ŽŪR
tikslus ir numatyti priemones jiems pasiekti, nuosekliai veikti ŽŪR narių ir šalies ūkininkų bei
kaimo gyventojų labui.

PRIORITETAS
SAVIVALDOS IR PILIETIŠKUMO STIPRINIMAS
I

Atstovavimas ŽŪR narių, žemdirbių ir visos kaimiškos visuomenės interesams

ŽŪR VEIKLOS UŽTIKRINIMAS,
VADOVAUJANTIS ŽUR ir ASOCIACIJŲ ĮSTATYMAIS, ŽUR STATUTU
Visa ŽŪR vykdoma veikla privalo atitikti Žemės ūkio rūmų, Asociacijų įstatymams bei Žemės
ūkio rūmų statutui.
ŽŪR NARIŲ VEIKLOS AKTYVINIMAS

Palaikyti ir skatinti organizacijų iniciatyvas. Operatyviai reaguoti į iškylančius iššūkius, ar
problemas, pagal atskirų sektorių organizacijų veiklos pobūdį. Operatyviai reaguoti ir priimti
sprendimus (pagal aktualijas) ŽŪR Prezidiume, ar Taryboje, kad kolegialaus organo
sprendimas kuo operatyviau pasiektų atsakingas valstybės institucijas, kurios imtųsi
priemonių problemų sprendimui.
Siekti aktyvaus valdžios institucijų reagavimo į ŽŪR organizacijų iškeltas problemas ir
pasiūlymus. Kiekviena asociacija geriausiai žino savo sektorių/šaką, todėl turi dalintis
įžvalgomis, diskutuoti su kitais ŽŪR nariais, kad priimti savalaikiai sprendimai būtų palankūs
ne tik organizacijos nariams, bet ir valstybei.
Per bendrus renginius organizacijos daugiau komunikuoja, susipažįsta su viena kitos
specifika ir kuriamas bendra žemės ūkio ir kaimo vizija.

ŽŪR NARIŲ KONSOLIDUOTOS NUOMONĖS REIŠKIMAS
Spręsti iškilusias problemas ir sunkumus ŽŪR narių tarpe ir formuoti bendrą daugumos priimtą
poziciją. Užtikrinti operatyvią reakciją į žemės ūkio šakoms iškilusias problemas (pagal poreikį)
ir reikšti solidarią poziciją, pagal galimybes teikti bendruomenišką ir vieningą ŽŪR narių
pagalbą ir paramą.
Žemės ūkio rūmai tęsią žemdirbių ir kaimo gyventojų interesų atstovavimą šalyje ir užsienyje.

ŽŪR KOMITETŲ, KAIP PROFESIONALIŲ INTERESŲ GRUPIŲ, VEIKLOS AKTYVINIMAS
ŽŪR nariams turi būti sudaryta galimybė dalyvauti ŽŪR veikloje ir spręsti savo srities
atstovaujamus interesus, dalyvaujant komitetų diskusijose, ar kitais formatais.
ŽŪR komitetuose tartis dėl situacijų, problemų ir nutarimų priėmimo. Suderintą tarp asociacijų –
Komiteto narių vieningą nuomonę pateikti ŽŪR Tarybai. Komitetuose profesionaliai išdiskutuoti
klausimai ir priimti nutarimai yra svarbūs ir reikšmingi priimant sprendimus ŽŪR Taryboje.
LYGIOS VISŲ ŽŪR NARIŲ TEISĖS IR GALIMYBĖS
Kiekviena ŽŪR narė turi lygias teises ir galimybes. Tai yra būtina sąlyga, kuriant ŽŪR, kaip
organizacijos įvaizdį ir stiprinant jos įtaką.
ŽŪR NARIŲ ETIŠKAS ELGESYS RŪMŲ, KAIP INSTITUCIJOS
IR TARPUSAVIO NARIŲ ATŽVILGIU
Dalykiškas ir etiškas ŽŪR narių tarpusavio bendradarbiavimas, gerbiant visų ŽŪR narių
(asociacijų) interesus ir atstovaujant bendram tikslui.
II.
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ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS, MIŠKININKYSTĖS IR KAIMO GYVENTOJŲ INTERESŲ
ATSTOVAVIMAS (šalies ir tarptautiniu mastu)
Aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos Seimo komitetais teisėkūros klausimais,
liečiančiais žemės ūkio gamybą, ekonomiką, aplinkos apsaugą, miškininkystę, alternatyvią veiklą
kaime, švietimą ir mokymą, kaimo jaunimą, socialinius ir kt. kaimo plėtrai aktualius klausimus.
Aktyviai dalyvauti visose vykdomosios valdžios organizuojamose darbo grupėse žemės ūkio
gamybos, miškininkystės ir kaimo plėtros klausimais, atstovaujant žemdirbių, miškininkų,
jaunimo, bendruomenių ir kitų kaimo gyventojų interesams.
Aktyviai stebėti ir reaguoti dėl Lietuvoje priimamų teisės aktų atitikties ES teisės dokumentams
(pvz., žalinimo reikalavimai, klimato kaitos, geros agrarinės būklės ir pan.). Siekti, kad Lietuvoje
priimamų teisės aktų reikalavimai nebūtų pertekliniai.

3

4
5

Aktyviai dalyvauti tarptautinėse žemdirbių savivaldos organizacijose COPA-COGECA, ELO, IDF ir
kt., taip pat dvišalių ir daugiašalių santykių stiprinime su kitų šalių ir ES valstybių savivaldos
organizacijomis, siekiant geriausių sprendimų ir rezultatų Lietuvos žemdirbiams ir kaimui
naujojoje BŽŪP.
ŽŪR Tarptautinis komitetas privalo atlikti koordinatoriaus tarp organizacijų, dalyvaujančių
tarptautinėje veikloje vaidmenį.
Išlaikyti draugišką narių bendravimą, garbingas tradicijas ir orią laikyseną, tačiau turime
nesustoti įgyjant daugiau žinių, instrumentų ir galių.
Prisidėti mažinant valstybinių žemės ūkio srities įstaigų intelektualinę eroziją, nutolimą nuo
gamybos, padėti kurti ir formuoti žemės ūkio idėjas ir politiką, padėti nusistatyti ir siekti teisingų
tikslų, siekti naikinti atsirandantį abejingumą žemdirbiui, žemės ūkio šakai ir net žemės ūkio
likimui.

6

Siekti Žemės ūkio ministerijos reformos, žemės ūkio informacijos patikimumo ir užsiduoti sau
tikslą – išlaikyti tvirtą partnerystę, tačiau ne nuolaidžiavimą.
Siekti išsklaidyti COVID krizės iššauktą susvetimėjimą, dėl kurio sustingo vietiniai ir tarptautiniai
renginiai, žemės ūkio kasdienybė tapo pilka.
Išradingai pasitikti Klimato kaitos ir žaliojo kurso iššūkius, kuriuos turime įveikti pasitelkdami
ūkininkams būdingą racionalumą ir vengti ,,komjaunuoliškų“ tempų ir neįgyvendinamų
uždavinių.
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III.

ŽŪR VEIKLOS EFEKTYVINIMAS
Siekti, kad valstybei nebūdingos funkcijos būtų perduotos ŽŪR ir asociacijoms.
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Siekti ilgainiui suvienyti išstojusius ar nesuvienytus žemdirbius, tačiau jie turi patys suvokti
vienybės naudą ir Žemės ūkio rūmų idėją, kadangi mes neturime jų priversti persigalvoti. Dalies
ūkininkų tikslas - dominuoti žemės ūkio politikos formavime nepaisant nuomonių įvairovės ir
nepaisant daugelio žemės ūkio šakinių organizacijų nuomonių. Šį reiškinį mes galime atlaikyti
tik nusiteikę ilgalaikiam demokratiniam procesui.
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Turime tęsti konstruktyvų darbą, dalintis informacija ir tartis svarbiausiais klausimais.
Turime išlikti pilietiška ir atvira žemdirbių bendruomene.
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Turime sustiprinti tarptautinį atstovavimą.
Turime sustiprinti viešuosius ryšius.
Turime sustiprinti aktualias diskusijas ŽŪR. Pritraukti naujų asmenybių į Žemės ūkio rūmų veiklą.
Mokslo ir inovacijų plėtra bendradarbiaujant su mokslo ir mokymo institucijomis ir pažangiais
ūkiais/įmonėmis/kooperatyvais ir kt. Mokslo plėtra, inovacijos ir moderniųjų technologijų
diegimas - vienas iš svarbiausių pažangos veiksnių žemės ūkio sektoriuje.
Skatinti žemės ūkio ir miškininkystės mokslinių ir taikomųjų tyrimų užsakymus, kad jie atitiktų
žemdirbių poreikiams ir užtikrintų agrarinės ekonomikos plėtrą.
Kad paruoštos technologijos būtų naudingos ūkininkams /žemdirbiams – galutiniams paramos
gavėjams, būtina diskutuoti ŽŪR narių tarpe ir teikti nuomonę atsakingoms institucijoms (ŽŪM,
ŠMSM, AAM ir kt. pagal poreikį).
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Gerbiami Žemės ūkio rūmų nariai,
Kreipdamasis į Jus, noriu tik glaustai apibendrinti savo strategijos pagrindines nuostatas, kurios, mano
įsitikinimu, yra svarbios tolesniam mūsų organizacijos, žemdirbių ir viso kaimo gyvybingumui.
Manau, kad Žemės ūkio rūmų misija - DIALOGAS IR PARTNERYSTĖ tarp Lietuvos kaimo žmonių,
žemdirbių ir valdžios institucijų bei tarptautinis interesų atstovavimas ir bendradarbiavimas – kertiniai
Žemės ūkio rūmų organizacijų veiklos aspektai.
Žemės ūkio rūmai – demokratinė ir stipri žemdirbių savivaldos organizacija, gerai žinoma ne tik
Lietuvoje, bet ir pasaulyje.
Šiuo metu pagrindinis mūsų tikslas – vienybė ir susitelkimas bendram darbui ir tikslui. Siekdami
strateginių Žemės ūkio rūmų tikslų, privalome veikti vieningai ir valingai. Negalime būti abejingi savo
organizacijai, negalime neatstovauti savo narių interesams, negalime padaryti neatitaisomų klaidų.
Kviečiu visus Žemės ūkio rūmų narius telktis ir veikti drauge, kad mūsų Žemdirbių Parlamentas būtų
veikli ir solidari organizacija. Tai yra mano, kaip kandidato į Žemės ūkio rūmų pirmininko pareigas,
siekis. Stengsiuosi drauge su Jumis įveikti kliūtis, kurios trukdo stiprėti mūsų žemdirbių savivaldos
santarvei ir susitelkti bendram darbui.
Be aktyvių ir organizuotų Žemės ūkio rūmų narių neįmanoma nei demokratija, nei moderni žemdirbių
savivalda. Todėl labai svarbu Žemės ūkio rūmų narių tarpe plėsti viešų diskusijų ir pilietinių iniciatyvų
erdvę, kurioje kiekviena organizacija pasijustų esanti vienos bendruomenės nare.

Tikėdamas demokratinės Žemės ūkio rūmų organizacijos sėkme ir ateitimi bei žinodamas, kad ir Jūs
tikite organizacijos vertybėmis ir prasme, kviečiu Jus visus dirbti drauge!

Nuoširdžiai
dr. Arūnas Svitojus

