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Įžanga
• Žemės ūkio rūmų ateitis priklauso nuo visų mūsų, kiekvienos asociacijos kiekvieno

nario. Kiekvienas iš mūsų nuolat svarstome, galėtume patobulinti, pagerinti ŽŪR
veiklą.

• Skirtingos asociacijos turi skirtingą požiūrį bei skirtingus su ŽŪR susijusius
lūksečius.

• Vieniems tai puiki organizacija, kitiems norėtųsi kaitos.

• Tik diskusija bei bendras sutarimas, kompromisas užtikrins sklandžią ŽŪR ateitį.

• Nesvarbu, kas pirmininkauja, būtina skatinti visų, mažesnių bei didesnių
asociacijų, realų įsitraukimą bei diskusiją ŽŪR tolesnio tobulėjimo kryptimi. Tačiau
reprezentatyvumas, asociacijos atsovaujama dalis visuomenėje taip pat turi būti
įvertinta.

• ŽŪR neturi konkuruoti su pavienėmis asociacijomis, bet jas papildyti bei užtikrinti
bendrų interesų atspindėjimą.



Kooperacijos skatinimas regione

• Tęsti ir aktyvinti diskusiją su Baltijos šalių partneriais dėl darbo kartu.

• Neapsiriboti vien tik pieno sektoriumi, plėsti aprėptį. Galbūt plėtoti
kooperaciją su kitomis analogiškai mąstančiomis šalimis.

• Bendra kokybės politika, bendras logotipas, naujų rinkų bendra
paieška.

• Bendri europiniai vartojimo skatinimo projektai.

• Kooperatyvų kooperacija.Ieškoti skatinimo priemonių tiek
nacionaliniu, tiek ES lygmeniu.

• Lietuvos kooperatyvų konfederacijos veiklos plėtra, vietos ir
tarptautiniu lygmeniu.



Užtikrinti tęstinumą bei baigti skaldytis

• Ypač svarbu užtikrinti darbų tęstinumą.

• Žemės ūkio rūmai turi išties tapti savo narių sėkmės raktu. Abipusis susiskaldymas
bei vidinė konkurencija mums tik kenkia, bei trukdo siekti bendrų tikslų.

• Būtina optimizuoti Žemės ūkio rūmų narių aprėptį, įtraukti trūkstamas grandis
(pavyzdžiui, kaimo bendruomenes, kitas žemės ūkio organizacijas).

• Būtina optimizuoti sprendimų priėmimo tvarką ir didinti pasitikėjimą ŽŪR
priimtais bendrais sprendimais, narių įsipareigojimą jais vadovautis ir siekti jų
įgyvendinimo.

• Būtinybė suformuoti naują modernią ŽŪR Viziją, atspindinčią naujas aktualijas bei
iššūkius.



Būtina gerinti Lietuvos ūkininkų bei kaimo 
įvaizdį visuomenėje

• Turime pradėti konstruktyviai atstovauti savo interesus;

• Populiarinti lietuvišką produkciją;

• Gerinti Lietuvos kaimo bei kaimo žmonių, žemės ūkio veiklos įvaizdį;

• Skatinti pasididžiavimą mūsų pačių tarpe;

• Identifikuoti bei kryptingai viešinti savo stiprybes, analizuoti ir spręsti 
silpnybes.



Bioekonomikos plėtra regionuose

• Platesnio biomasės panaudojimo skatinimas.

• Inovacijų skatinimas.

• Naujų darbo vietų kūrimo skatinimas.

• Pridėtinės vertės kūrimas kooperatyvų nariams, visapusė kooperacijos 
reiškinio plėtra.

• Galimybių, kaip pilnai tvariai išnaudoti VISĄ esamą biomasės kiekį, 
paieška, gaunant maksimalią ekonominę, socialinę bei aplinkosauginę 
naudą. 

• Įskaitant šiuo metu eksportuojamų žaliavų tolesnį vietinį perdirbimą 
ar naudojimą.



Ryšių su akademine visuomene stiprinimas

• Bendradarbiavimas ne tik žemės ūkio, bet ir sveikatos, techninių, 
inžinerinių bei socialinių mokslų srityse.

• Inovacijų skatinimas, naujų krypčių bendras formavimas, Lietuvos 
kaimo bei žemės ūkio ir miškininkystės tolesnių mokslinių tyrimų 
poreikio formulavimas.

• Aktyvesnis moksleivių, studentų įtraukimas, žemės ūkio praktikos 
sklaida vaikams, aktyvesnė veikla su vartotojais.



Konstruktyvaus argumentuoto kompromisais 
grįsto dialogo skatinimas

• Tarpusavyje

• Su valdžios institucijomis – bendrų tikslų siekimas

• Su ES institucijomis

• Su Baltijos šalių kolegomis

• Tarptautinėse ūkininkų ir kaimo gyventojų organizacijose



Modernus žemės ūkis

• Pradėkime naudoti skambias bei ambicingas sąvokas  (modernus, 
darnus, tvarus, inovatyvus žemės ūkis).

• Kelkime viešinimo, komunikacijos lygį, ieškokime naujų viešinimo 
kanalų ir tikslinių auditorijų.

• Aktyviau transliuokime žemės ūkio sektoriaus kuriamą pridėtinę vertę 
ir visuomenei teikiamas viešąsias gėrybes (aplinkosauga, darbo vietų 
kūrimas, mokesčių mokėjimas, kultūros ir paveldo puoselėjimas ir 
t.t.), kurios šiuo metu priimamos kaip savaime suprantamos.

• Didinkime visuomenės sąmoningumą, prioritetą savai, vietinei 
produkcijai.



Kiti prioritetai

• Aktyvios kaimų bendruomenės – pažangios regionų plėtros pamatas 

• Smulkaus ūkio svarba kaimo vietovių išlikimui

• Kryptinių sektorinių organizacijų svarba bei būtinybė stiprinti, 
sudarant sąlygas veiklai, visapusiškas palaikymas.

• Alternatyvi veikla kaime, verslai kaime.

• Kaimo turizmas ypač svarbi tiek ekonominiu, socialiniu požiūriais, tiek 
Lietuvos kaimo įvaizdžio gerinimo dalis.



Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!


