
LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGOS 

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2015 M. 

 

 

2016-05-24 

KAUNAS 

 

PATVIRTINTA  

2016-05-24 (PROTOKOLAS NR. 4) 
 

 

 

Pavadinimas: Lietuvos ūkininkų sąjunga (toliau - LŪS, Sąjunga) 

Juridinių asmenų registras, tvarkytojas VĮ Registrų centro Kauno filialas 

Įmonės kodas 190736960 

Tetinė forma: asociacija 

Įregistravimo data: VĮ Registrų centre Kauno filiale, patikrinus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 

registro duomenis, ištaisyta įregistravimo data iš 1995 m. gruodžio 28 d. į 1991 m. rugsėjo 17 d. bei 2008 

m. rugsėjo 5 d. išduotas naujas įregistravimo pažymėjimas. 

Buveinės adresas: K. Donelaičio 2, 44213 Kaunas 

Tel. 225301, fak. 208568, el.paštas lus@lus.lt 

 

 

1. Žmogiškieji ištekliai. 

 
1.1. LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGOS VADOVYBĖ – PIRMININKAS, 

VICEPIRMININKAI  IR KITI PREZIDIUMO NARIAI. 

 
Lietuvos ūkininkų sąjungoje (toliau LŪS) 2015 m. gruodžio 31 d. buvo šie patvirtinti valdymo organai: 

LŪS pirmininkas ir LŪS prezidiumas. 

2014 m. birželio 20 d. įvykusiame suvažiavime Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininku 3 metų kadencijai 

perrinktas Jonas Talmantas. Taip pat 3 metų kadencijai išrinkti 4 vicepirmininkai. Pirmininkas ir 

vicepirmininkai dirba visuomeniniais  pagrindais, be atlygio. 

LŪS prezidiumą sudaro pirmininkas, 4 vicepirmininkai, 13 suvažiavime išrinktų narių, viso 18 asmenų.  

 

LŪS administracijoje 2015-01-01 pagal darbo sutartis dirbo keturi samdomi darbuotojai: iš jų 2 pilną 

darbo dieną, 2 po nepilną darbo dieną.  

LŪS administracijoje 2015-12-31 pagal darbo sutartis dirbo keturi samdomi darbuotojai: iš jų 2 pilną 

darbo dieną, 2 po nepilną darbo dieną.  

 

2. VEIKLOS SRITYS: 
 

2.1. Darbas narių interesų atstovavime. 

2.1.1. Per 2015 m. įvyko 5 išplėstiniai LŪS prezidiumo posėdžiai (2015 m. vasario 6 d. ŽŪR, 2015 

balandžio 16 d. ŽŪR, 2015 m. birželio 26 d. ŽŪR,  2015 m. rugpjūčio 28 d. ŽŪR, 2015 m. gruodžio 29 d. 

Agroakademijoje (Kėdainių r.), ir 1 suvažiavimas (2015 m. gegužės 22 d. Agroakademijoje, Kėdainių r.).  
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2.1.2. Per 2015 metus iš viso buvo užregistruoti 947 išsiųsti dokumentai, reikalingi kasdieninei 

organizacijos veiklai. Nemaža dalis išsiųstų raštų yra susiję su kvietimais į organizuojamus renginius, 

vykdomais projektais, siunčiamos ataskaitų formos kontroliuojančioms institucijoms, prašymai dėl 

paramos organizuojamiems renginiams (bendrai 381). Didžioji dauguma buvo susijusi su išduotomis 

pažymomis NMA apie ūkininko narystę LŪS skyriuje (bendrai 566).  

 

Į kai kurias mūsų pastabas buvo atsižvelgta, į kai kurias iš dalies, o buvo nemažai ir tokių, į kurias 

visai buvo neįsiklausoma. Ypatingai 2015 m. daug buvo pateikta Lietuvos ūkininkų sąjungos pastabų dėl 

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos 

srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Į daugumą LŪS pasiūlymų buvo neatsižvelgta renkant 

paraiškas 2015 m. ir jos įvardintos kaip nekonstruktyvios. Tačiau 2016 m. atliktuose taisyklėse 

pakeitimuose yra įtraukta nemažai 2015 m. LŪS pasiūlymų, į kuriuos ŽŪM 2015 m. net nesileido į 

kalbas. Tai dėl paramos sumažinimo vienam pareiškėjui iki 200 tūkst Eur, dėl prioriteto tiems, kurie 

negavę iš viso paramos ankstesniuose laikotarpiuose, dėl paramos statantiems šiltnamius. Vadinasi, 

buvome teisūs. 

 

2.1.3. Aktyviai dalyvauta įstatymų, teisės aktų ir įvairių susitarimų svarstymuose: 

Per 2015 m. ūkininkų sąjunga pagal galimybes aktyviai dalyvavo išsakant savo narių pozicijas 

keliamomis problemomis dėl: 

 Atskirų Bendrosios žemės ūkio politikos pirmojo ramsčio elementų taikymo sprendimo ir 

politikos įgyvendinimo supaprastinimo; 

 Dėl 2014-2020 m. Kaimo plėtros programos priemonių įgyvendinimo taisyklių; 

 Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo tobulinimo; 

 Dėl nuo 2015 m. liepos 1 d.  įvesto akcizo žemdirbiams  ir atleisto nuo akcizų gazolių, skirtų 

naudoti žemės ūkio veiklos subjektams įsigijimo ir jo kiekio vienam deklaruotam žemės ūkio 

naudmenų hektarui pagal žemės ūkio augalų rūšis; 

 Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos 

projekto; 

 Įtemptos situacijos žemės ūkio sektoriuje, kilusios dėl Rusijos embargo ir kiaulių maro; 

 Dėl ūkininkų ūkių, žemės ūkio ir kaimo valdų registrų apjungimo būtinybės; 

 Dėl trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės aprašo; 

 Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių 

patvirtinimo; 

 Dėl siūlomo įvesti melioracijos mokesčio, kuris yra netikslingas; 

 Dėl pasiūlymo keisti LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, susijusias su 

pajamomis už žemės nuomą; 

 Dėl veterinarijos gydytojų kaime; 

 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo straipsnių keitimo, susijusio 

su ketinimu didinti įmokas;  

 Dėl neonikotinoidais beicuotos vasarinių rapsų sėklos naudojimo; 

 Dėl reikalavimo uždrausti purkšti žydinčius augalus nuo 4 val. iki 21 val. derinimo; 

 Dėl traktorių registravimo taisyklių pakeitimo projekto; 

 Dėl valstybinės paramos priemonių jauniesiems ūkininkams įsigyjant žemės ūkio paskirties 

žemę; 

 Dėl žemės nuomos pajamų apmokestinimo tvarkos; 

 Dėl vietinio ūkininkavimo ir tiesioginio pardavimo ženklinimo sistemos; 

 Dėl nuostolių patirtų nuo medžiojamų ir valstybės saugomų gyvūnų, žalos kompensavimo; 

 Dėl nuodingųjų medžiagų grupei priskiriamų produktų sąrašo peržiūrėjimo, susijusios su 

Reglono uždraudimu; 

 Dėl susietosios paramos sertifikuotomis sėklomis apsėtų plotų rėmimo; 



 Dėl deklaravimo taisyklių tobulinimo ir Žalinimo elementų taikymo; 

 Dėl deklaruojamų išmokėtų avansinių išmokų. 

 Dėl afrikinio kiaulių maro prevencijos priemonių. 

 Dėl EIP įgyvendinimo. 

 

2.1.4. Atstovavimas įvairiose institucijose: 

1. LŪS interesų atstovavimas LR Seimo Kaimo reikalų komitete, LR Vyriausybėje, LR 

žemės ūkio, susisiekimo, finansų ir kitose ministerijose, kitose valstybinėse institucijose (J. 

Talmantas, L. Šermukšnienė, R. Jovarauskas, M. Lukoševičienė, M. Kaktys).  

2. LR žemės ūkio rūmų taryba ir prezidiumas (J. Talmantas).  

3. Kaimo plėtros programos 2007-2013 m. projektų atrankos komitetai pagal finansavimo 

kryptis (J. Talmantas, L. Šermukšnienė, M. Lukaševičienė). 

4. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos steigėjų susirinkimas (J. Talmantas, 

G.Staliūnienė). 

5. Žemės ūkio mokslo taryba (J. Talmantas). 

6. Lietuvos švietimo taryba (J. Talmantas). 

7. ŽŪM darbo grupė Lietuvos Respublikos pozicijai dėl BŽŪP ateities parengti (J. 

Talmantas) 

8. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos įgyvendinimo stebėsenos komitetas (J. 

Talmantas). 

9. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimo stebėsenos komitetas (J. 

Talmantas). 

10. Statistikos departamento taryba (R. Jovarauskas). 

11. Baltijos šalių žemdirbiškų organizacijų taryba (LŪS vadovybė, J. Motiejūnienė). 

12. ŽŪM darbo grupė ekologinio žemės ūkio sektoriaus plėtros klausimams svarstyti ir 

kitiems ekologiniams klausimams spręsti (J. Talmantas, M. Lukaševičienė).  

13. ŽŪM sudaryta komisija dėl kontrolinių žemės sklypų (b13) tinkamumo paramai 

tiesioginėms išmokoms vertinimo (J. Talmantas). 

14. ŽŪM sudaryta projektų vertinimo grupė dėl projektų, vykdomų pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ 

veiklos srities „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ 

pirmąją mokymo kryptį (J. Talmantas,  E. Mačytė). 

15. ŽŪM sudaryta projektų vertinimo grupė dėl projektų, vykdomų pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ 

1 veiklos srities „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir 

informavimas“ ir 2 veiklos srities „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų 

perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ (J. Talmantas,  E. Mačytė). 

16. ŽŪM sudaryta darbo grupė dėl licencijuotose sandėliuose saugomų varpinių, ankštinių ir 

aliejinių  augalų grūdų, jų sėklinės medžiagos, ankštinių ir varpinių žolių sėklų, bulvių, 

daržovių ir vaisių normatyvinių kainų projektą ir Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos 

normatyvinių kainų projekto parengimo 2013 metams ir vėlesniems metams (J. Talmantas). 

17. Ūkininkų ūkių veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema 

darbo grupė (R. Rimkienė). 



18. ŽŪM sudaryta darbo grupė ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėms ir veiklos 

plano rekomendacijoms rengti, siekiant įgyvendinti Kaimo plėtros 2007-2013 m. planą (J. 

Talmantas). 

19. Žemės ūkio ministerijos sudaryta nuolatinio komiteto sudėtis, kurio tikslas įgyvendinti 

memorandumo „Dėl Lietuvos veiksmų įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos, nustatančios Bendrijos veiksmų pagrindus, siekiant tausaus augalų apsaugos 

produktų naudojimo“ tikslus bei nagrinėti klausimus, susijusius su augalų apsaugos produktų 

naudojimo probleminiais klausimais (J. Talmantas). 

20. ŽŪM sudaryta darbo grupė, kuri analizuos Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. 

programos įgyvendinimą, naujos ES kaimo plėtros politikos po 2013 m. kryptis bei teiks 

pasiūlymus dėl naujo Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programavimo dokumento (J. 

Talmantas). 

21. ŽŪM sudaryta darbo grupė, kuri derina ir svarsto Žemdirbių mokymo ir konsultavimo 

informacijos sistemos (sutrumpinimas – ŽMIKIS) įgyvendinimo priemonių planą (J. 

Talmantas). 

22. Darbo grupė vilko populiacijos valdymo planui parengti (J. Talmantas). 

23. ŽŪM sudarytas organizacinis komitetas šviečiamojo renginio „Geriausias melžėjas“ 

organizavimui (J. Talmantas). 

24. ŽŪM sudaryta darbo grupė melioracijos probleminiams klausimams spręsti deleguoja (J. 

Talmantas).  

25. ŽŪM sudaryta darbo grupė Gyvulininkystės plėtros 2014-2020 m. programai parengti (J. 

Talmantas, M. Butkevičius). 

26. ŽŪM tarpinstitucinė darbo grupė Nacionalinei kaimo plėtros programai rengti (J. 

Talmantas, J. Motiejūnienė).  

27. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo Stebėsenos komitetas 

(J. Talmantas). 

28. ŽŪM darbo grupė veiksmų planui invazinių augalų Sosnovskio barščių naikinimo 

priemonėms numatyti (M. Lukaševičienė). 

29. ŽŪM darbo grupė, susijusi su KPP 2014-2020 m. programos priemonės 

„Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ 

įgyvendinimu (J. Talmantas, L. Šermukšnienė). 

30. Aplinkos ministerijos sudaryta Medžioklės tvarkymo konsultacinė taryba (J. Talmantas). 

31. Lietuvos Statistikos departamento tarpinstitucinė darbo grupė mineralinių trąšų 

panaudojimo žemės ūkyje statistikos rengimo galimybėms nustatyti (J. Talmantas).  

32. ŽŪM III atrankos komitetas, susijęs su KPP 2014-2020 m. programos priemonės „Žinių 

perdavimas ir informavimo veikla“ (J. Talmantas, L. Šermukšnienė). 

33. ŽŪM darbo grupė, susijusi su nacionaliniu perspektyviniu planu dėl afrikinio kiaulių 

maro prevencijos ir likvidavimo priemonių (J. Talmantas, M. Lukaševičienė). 

34. ŽŪM darbo grupė dėl Lietuvos kaimo tinklo veiklos koordinavimo (J. Talmantas, E. 

Mačytė). 

35. ŽŪM atrankos komitetas, susijęs su KPP 2014-2020 m. programos priemonės „Ūkio ir 

verslo plėtra“ veiklos srities „Parama verslo pradžiai kaimo vietovėse“ ir veiklos srities 

„Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ (L. Šermukšnienė, 

M. Lukaševičienė). 



2.1.5. Dalyvavimas parodose: 

 1. Tarptautinė paroda „Ką pasėsi...2015“ (2015 m. kovo 26-28 d. ASU, Kauno r.). 

Dalyvauta su partneriais UAB ART21, UAB Agrobirža, UAB FinAgro. 

 2. Žemės ūkio technologijų paroda „Agrovizija 2015“ (2015 m. liepos 1-3 d., Kėdainių r. 

LŪS šioje parodoje dalyvauja kaip organizatorius ir atskiro stendo neturi, bet prisideda prie 

organizavimo). 

 

2.2. Vykdyti projektai: 

2.2.1. Pabaigti įgyvendinti projektai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 

priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ veiklos kryptis. Pagal 

2013 m. veiksmų programą ir įgyvendinimo taisykles, projektams paraiškos pagal V kryptis 

teiktos ir jų įgyvendinimas numatytas 2013-2014 m. ir pabaigtas 2015 m. sausio mėn.  

 

1. Pagal 2013-2014 m. Lietuvos kaimo Tinklo veiksmų programą ir penktąją veiklos kryptį 

Lietuvos ūkininkų sąjunga 2013-2014 m. įgyvendino projektą „Žemdirbių interesų atstovavimas Copa-

Cogeca organizacijose“ (paraiškos Nr. 5TP-KK-13-1-005237-PR001), kurį pabaigė 2015 m. sausio 27 d. 

Pagal paraišką buvo numatyta, jog per 2013-2014 m. projektui bus išleista 39098,70 Eur (135 000 Lt).  

Projektas baigtas įgyvendinti 2015 m. sausio 27 d. ir pateiktas galutinis mokėjimo prašymas už 

11559,57 Eur sumą. Iš numatytų jam 39098,70 Eur lėšų iš viso buvo panaudota 24032,92 Eur. 2015 m. 

sausio mėn. projektui buvo išleista 1590,89 Eur (LKT narių teminis susitikimas 2015-01-06). 2015 m. 

vasario 27 d. grąžinome NMA projektui nepanaudotas lėšas sumoje 7844,97 Eur. 

 

2. Pagal 2013-2014 m. Lietuvos kaimo Tinklo veiksmų programą ir penktąją veiklos kryptį 

Lietuvos ūkininkų sąjunga 2013-2014 m. įgyvendino projektą „Žemdirbių interesų atstovavimas Geopa-

Copa organizacijoje“ (paraiškos Nr. 5TP-KK-13-1-008588-PR001), kurį pabaigė 2015 m. sausio 23 d. 

Pagal paraišką buvo numatyta, jog per 2013-2014 m. projektui bus išleista 39098,70 Eur (135 000 Lt).  

Projektas baigtas įgyvendinti 2015 m. sausio 23 d. ir pateiktas galutinis mokėjimo prašymas už 

15893,31 Eur sumą. Iš numatytų jam 39098,70 Eur lėšų iš viso buvo panaudota 37996,56 Eur. 2015 m. 

sausio mėn. projektui buvo išleista 926,78 Eur (projekto eksperto darbo užmokesčio išlaidoms). 2015 m. 

gegužės 19 d. iš NMA gavome 3242,70 Eur už patirtas projekto išlaidas pagal pateiktą galutinį mokėjimo 

prašymą. 

 

2.2.2. Įgyvendinti projektai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 

priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ veiklos kryptis. Pagal 

2015 m. veiksmų programą ir įgyvendinimo taisykles, projektams teiktos paraiškos pagal V-VI 

kryptis jų įgyvendinimui 2015 m.  

2.2.2.1. Projektui „Žemdirbių interesų atstovavimas COPA-COGECA organizacijose“ (Nr. 5TP-

KK-14-1-004471-PR001) paraiškoje numatyta ir patvirtinta paramos suma buvo 19526,76 Eur. Per 2015 

m. iki projekto įgyvendinimo pabaigos išleista 14527,08 Eur. Galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 

2015 m. gruodžio 4 d. Pagal Projekto įgyvendinimo taisykles, projekto darbo užmokesčio ir su juo 

susijusios mokesčių išlaidos yra susietos su projekto veikla. Tai reiškia, jog eksperto samdymo išlaidos 

gali sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų. Be to, eksperto samdymo 

išlaidos su visais mokesčiais neturėjo viršyti vidutiniškai 579,24 Eur per mėn.  

2015 m. projekto ekspertei buvo priskaičiuota su jos darbo užmokesčiu (įskaitant visus 

mokesčius) susijusių išlaidų 5857,97 Eur. Tačiau suskaičiavus visas bendras patirtas projekto išlaidas jo 

pabaigoje iš projekto lėšų buvo apmokėta 4299,27 Eur. Likusios lėšos (1558,70 Eur) priskirtos prie 

bendrų LŪS išlaidų.  

Projektas įgyvendintas ir pilnai už jį atsiskaityta per 2015 m., tad 2015 m. gruodžio 31 d. jokių 

įsiskolinimų tiek iš LŪS, tiek iš NMA pusės nebuvo. 

 

 



Priemonė 

Paraiškoje 

numatyta ir 

patvirtinta 

paramos suma, 

Eur 

Panaudota parama 

per 2015 m., Eur 

Likusi 

nepanaudota 

parama, Eur 

„Žemdirbių interesų atstovavimas 

COPA- COGECA organizacijose“ 
19 526,76 14 527,08 4 999,68 

Komandiruotės į užsienį 12 640,27 12 908,32 3 482,60 

Grąžinta už komandiruotes iš Komisijos  (3 750,65)  

Informacinės medžiagos leidyba 600,00 600,00 0,00 

Kanceliarinės prekės  57,92 57,00 0,92 

Kuro išlaidos Lietuvoje 436,17 413,14 23,03 

Darbo užmokestis, soc. draudimas, 

įmokos į garantinį fondą 
5 792,40 4 299,27 1 493,13 

 

Į COPA-COGECA renginius, darbo grupes bei Europos Komisijos konsultacines grupes, 

tarptautines konferencijas ekspertais nuo Lietuvos 2015 m. LŪS komandiravo:  

 Zigmantą Aleksandravičių, LŪS Kupiškio skyriaus pirmininką, Lietuvos grūdų augintojų 

asociacijos tarybos narį, į kovo 10 – 11 d., liepos 8 – 9 d. ir rugsėjo 21 – 22 d. vykusius COPA-COGECA 

„Javai. Aliejinės ir baltyminės kultūros“ darbo grupės bei į Europos Komisijos Pilietinio dialogo grupės 

„Pasėliai – grūdinės, aliejinės ir baltyminės kultūros“ posėdžius; 

 Algį Baravyką, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorių, į balandžio 13 – 14 d., rugsėjo 2 

d. ir spalio 27 – 28 d. vykusius COPA-COGECA „Kiauliena“ darbo grupės bei į Europos Pilietinio 

dialogo grupės „Gyvulininkystės produktai – kiaulienos sektoriaus klausimai“ posėdžius bei į spalio 12 d. 

vykusį Europos Komisijos Pilietinio dialogo grupės „Gyvulinės kilmės produktai – kiauliena“ prognozių 

darbo grupės posėdį; 

 Ritą Petraitytę, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyresniąją teisininkę, į balandžio 30 

d. bei lapkričio 17 d. vykusius COPA-COGECA „Mokesčiai ir teisės klausimai“ darbo grupės posėdžius 

ir į gegužės 18 d. vykusį COPA-COGECA specialios darbo grupės „Ekonomikos analizė“ posėdį; 

 Aušrį Macijauską, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininką, Kėdainių krašto ūkininkų 

sąjungos narį, į gegužės 6 – 7 d. ir lapkričio 9 – 10 d. vykusius COPA-COGECA darbo grupės bei į 

Europos Komisijos Pilietinio dialogo grupės „Tiesioginės išmokos ir žalinimas“ posėdžius; 

 Darių Dzekčiorių, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos direktorių, į gegužės 

7 – 8 d. ir rugsėjo 1 d. vykusius COPA-COGECA darbo grupės „Jautiena“ bei į Europos Komisijos 

Pilietinio dialogo grupės „Gyvulinės kilmės produktai – jautienos sektoriaus klausimai“ posėdžius; 

 Vytautę Matusevičienę, LŪS ekspertę veterinarijos klausimais, Jonavos rajono ūkininkų sąjungos 

narę, į gegužės 13 d. vykusį COPA-COGECA darbo grupės „Gyvūnų sveikata ir gerovė“ posėdį;  

 Zofiją Cironkienę, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorę, į birželio 24 d. ir rugsėjo 2 

d. vykusius COPA-COGECA „Vaisiai ir daržovės“ darbo grupės posėdžius; 

 Žilviną Augustinavičių, Anykščių rajono ūkininkų sąjungos pirmininką, Lietuvos avių augintojų 

asociacijos pirmininką, į birželio 29 d. ir lapkričio 23 – 24 d. vykusius COPA-COGECA darbo grupės 

„Avys“ bei Europos Komisijos Pilietinio dialogo grupės „Gyvulinės kilmės produktai – aviena ir 

ožkiena; bitininkystė“ posėdžius; 

 Joną Talmantą, LŪS pirmininką, ir Giedrę Kojalienę, LŪS projekto ekspertę, į balandžio 22 – 23 

d. vykusius renginius: 7-ąjį CAP (Portugalijos ūkininkų konfederacijos) kongresą „Žemės ūkis, Europa ir 

tarptautinės rinkos“ ir COPA bei COGECA organizacijų prezidiumų posėdžius; 

 Giedrę Kojalienę, LŪS projekto ekspertę, į rugsėjo 24 - 25 d. vykusius COPA ir COGECA 

Prezidiumų posėdžius; 

 Joną Talmantą, LŪS pirmininką, Jovitą Motiejūnienę, LŪS tarptautinių ryšių koordinatorę, ir 

Stanislovą Andriukaitį, LŪS bendrųjų reikalų specialistą, į birželio 1 - 3 d. vykusius COPA ir COGECA 

Prezidiumų posėdžius; 



Pagal numatytą renginių programą ataskaitiniu laikotarpiu per 2015 m. ekspertai dalyvavo: 

18 COPA-COGECA organizuotame darbo grupės posėdyje, 10 Europos Komisijos pilietinio dialogo 

grupių posėdžiuose, 3 COPA ir COGECA Prezidiumų posėdžiuose, ir 1 kitame renginyje (7-asis CAP 

(Portugalijos ūkininkų konfederacijos) kongresas „Žemės ūkis, Europa ir tarptautinės rinkos“ vykęs 

Estorilyje (Potugalija). Taip pat dalyvavo neformaliuose Baltijos ir Šiaurės Europos šalių žemdirbių 

organizacijų susirinkimuose, kurie vyko COPA-COGECA prezidiumų posėdžių išvakarėse arba po jų. 

Dėl Lietuvos ūkininkų sąjungos ir kitų žemdirbių organizacijų organizuotų svarbių nacionalinių renginių 

Lietuvoje datų sutapimo su COPA-COGECA organizuojamais posėdžiais, dėl užtrukusio projekto 

paraiškos vertinimo metų pradžioje, o taip pat įvertinus organizuojamų renginių darbotvarkių aktualumą, 

komandiruočių kaštus, ataskaitiniu laikotarpiu nedalyvauta planuose numatytuose COPA-COGECA 

politikos koordinavimo komiteto posėdžiuose, dvejuose COPA prezidiumo posėdžiuose, atsisakyta 

dalyvauti kai kuriuose seminaruose ir konferencijose. 

Ataskaitiniu laikotarpiu renginiuose ir posėdžiuose dalyvavę LŪS skirti ekspertai ir toliau 

aktyviai dalyvavo nagrinėjant svarbius klausimus susijusius su atskirų žemės ūkio sektorių, t.y. 

kiaulienos, jautienos, avienos bei ožkienos, javų aktualijomis, gyvūnų sveikatos ir gerovės, teisės ir 

mokesčių, rinkų problemomis ir iššūkiais, kilusiomis krizėmis bei ateities perspektyvomis, diskutavo apie 

poreikį sukurti patikimą duomenų infrastruktūrą su naujausiais ūkio lygio rodikliais, skirtais BŽŪP 

stebėsenai ir vertinimui ir prisidėti prie tikslingesnio BŽŪP ir kitų politikos priemonių įgyvendinimo. Ir 

toliau buvo dalinamasi patirtimi apie šalių narių pasirinkimą įgyvendinat BŽŪP reikalavimus, gilinamasi 

kaip būtų galima supaprastinti politikos įgyvendinimo procesą ir atskirų jos elementų taikymą, nagrinėti 

užimtumo žemės ūkio sektoriuje klausimai, reaguota į Komisijos siūlytas rizikos valdymo priemones. Be 

to, ataskaitiniu laikotarpiu LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė ir projekto ekspertė analizavo 

dokumentus, sekė ir stebėjo einamuosius įvykius, vykusius COPA-COGECA organizacijoje, Europos 

Komisijoje, Europos Parlamente, ES Taryboje, teikė operatyvią informaciją organizacijos vadovybei, 

LŪS Prezidiumo nariams bei šakinių organizacijų ekspertams, atstovaujantiems žemdirbių interesams ES 

lygmenyje, rengė pranešimus ir straipsnius LŪS internetinei svetainei. Atstovavimo veiklos aktualijos 

buvo išsamiai pristatytos specialiai informacijos sklaidai apie tarptautinio atstovavimo aktualijas 

metiniame LŪS organizuotame Lietuvos kaimo tinklo narių susitikime. 

Minėtu ataskaitiniu laikotarpiu LŪS veikla atstovaujamose organizacijose buvo viešinama 

Lietuvos ūkininkų sąjungos tinklalapyje www.lus.lt, vykdoma veikla ir jos rezultatai taip pat buvo 

pristatomi LŪS išplėstiniuose prezidiumo posėdžiuose, LŪS organizuotuose renginiuose. 

 

2.  Projektui „Žemdirbių interesų atstovavimas GEOPA- COPA organizacijoje“ (Nr. 5TP-KK-14-

1-004472-PR001) paraiškoje numatyta ir patvirtinta paramos suma buvo 19243,51 Eur. Per 2015 m. iki 

projekto įgyvendinimo pabaigos išleista 11096,11 Eur. Galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2015 m. 

lapkričio 23 d. Projekto darbo užmokesčio ir su juo susijusiomis mokesčių išlaidomis  susietos su 

projekto veikla. Tai reiškia, jog eksperto samdymo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. visų 

tinkamų finansuoti projektų išlaidų. Be to, eksperto samdymo išlaidos su visais mokesčiais neturėjo 

viršyti vidutiniškai 579,24 Eur per mėn.  

Pagal Projekto įgyvendinimo taisykles, projekto darbo užmokesčio ir su juo susijusios mokesčių 

išlaidos yra susietos su projekto veikla. Tai reiškia, jog eksperto samdymo išlaidos gali sudaryti ne 

daugiau kaip 30 proc. visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų. Be to, eksperto samdymo išlaidos su visais 

mokesčiais neturėjo viršyti vidutiniškai 579,24 Eur per mėn.  

2015 m. projekto ekspertei iš viso prie projekto buvo priskaičiuota su jos darbo užmokesčiu 

(įskaitant visus mokesčius) susijusių išlaidų 5886,96 Eur. Tačiau suskaičiavus visas bendras patirtas 

projekto išlaidas jo pabaigoje iš projekto lėšų buvo apmokėta 3324,13 Eur. Likusios lėšos (2562,83 Eur) 

priskirtos prie bendrų LŪS išlaidų.  

 

Projektas įgyvendintas ir pilnai už jį atsiskaityta per 2015 m., tad 2015 m. gruodžio 31 d. jokių 

įsiskolinimų tiek iš LŪS, tiek iš NMA pusės nebuvo. 

 

 

http://www.lus.lt/


Priemonė 

Paraiškoje 

numatyta ir 

patvirtinta 

paramos 

suma, Eur 

Panaudota 

parama per 2015 

m., Eur 

Likusi 

nepanaudota 

parama, Eur 

„Žemdirbių interesų atstovavimas 

GEOPA-COPA organizacijoje“ 
19 243,51 11 096,11 8 147,40 

Komandiruotės į užsienį 8 341,06 3 928,73 5 069,33 

Grąžinta už komandiruotes iš Komisijos  (657,00)  

Seminarų ciklas apie darbų saugą 2 579,36 1 384,09 1 195,27 

LKT narių teminis susitikimas 2 453,08 2 005,00 448,08 

Informacinės medžiagos leidyba 525,66 550,00 (24,34) 

Kanceliarinės prekės  57,92 56,00 1,92 

Kuro išlaidos Lietuvoje 218,08 505,16 (287,08) 

Darbo užmokestis, soc. draudimas, įmokos 

į garantinį fondą 
5 068,35 3 324,13 1 744,22 

 

 

Viso per 2015 m. LŪS komandiruojamos ekspertės Jovita Motiejūnienė ir Giedrė Kojalienė 

dalyvavo 5 GEOPA – COPA renginiuose: 

 2015 m. gegužės 11 d. Europos Komisijos sektorinio socialinio dialogo komiteto „Žemės ūkis“ 

darbo grupės posėdyje, vykusiame Briuselyje; 

 2015 m. gegužės 28 - 30 d. GEOPA-COPA organizuoto seminarų ciklo pirmajame seminare 

„Nedeklaruotas ir nelegalus darbas žemės ūkio sektoriuje: teisinių sąvokų išaiškinimas, darbo inspekcija 

ir efektyvios sankcijos“, vykusiame Briuselyje; 

 2015 m. spalio 15 - 17 d. GEOPA-COPA organizuoto seminarų ciklo antrajame seminare 

„Paprastesnės ir aiškesnės taisyklės reguliariam darbui organizuoti“, vykusiame Lisabonoje 

(Portugalija); 

 2015 m. lapkričio 12 – 13 d. vykusiuose GEOPA-COPA Generalinės asamblėjos posėdyje ir 

Europos Komisijos Sektorinio socialinio dialogo komiteto „Žemės ūkis“ plenarinės sesijos posėdyje 

Briuselyje. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Europos Komisijos sektorinio socialinio dialogo komiteto „Žemės ūkis“ 

darbo grupės ir plenarinės sesijos posėdžiuose GEOPA-COPA kartu su socialiniais partneriais EFFAT bei 

Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų bei įtraukties direktorato skyrių vadovais svarstė 

užimtumo ir darbo santykių žemės ūkio sektoriuje bei kaimo vietovėje svarbą visos ES mastu ir būtinybę 

atnaujinti statistinius duomenis kaupiančias sistemas, kad jos atspindėtų realią situaciją ir konkrečią 

padėtį žemės ūkio sektoriuje; dalinosi informacija kaip šalyse narėse įgyvendinama direktyva dėl trečiųjų 

šalių piliečių atvykimo ir buvimo tikslu dirbti sezoniniais darbuotojais sąlygų, vertino Rusijos embargo 

poveikį darbo rinkai šalyse narėse, toliau aptarinėjo BŽŪP reformos daromą įtaką užimtumui žemės ūkio 

sektoriuje, nagrinėjo darbo saugos ir sveikatos klausimus žemės ūkio sektoriuje, gvildeno darbuotojų 

mokymų problemas, nagrinėjo Europos Komisijos peržiūrimus reglamentus. 

Įžvelgdami, kad Lietuvos žemdirbiams trūksta žinių darbuotojų saugos klausimais, 2015 m.  LŪS 

organizavo seminarų ciklą „Kartu mažiname ūkyje darbų saugai ir sveikatai kylančias rizikas“. 

Ataskaitiniu laikotarpiu surengti 4 seminarai skirtingose Lietuvos rajonų savivaldybėse: Pagėgių, 

Elektrėnų, Ignalinos ir Biržų. Seminarai buvo organizuojami netradiciškai, pasitelkiant kolegų iš Airijos 

patirtį, kuomet ūkininkai patys ėmėsi šios iniciatyvos spręsti saugos ir sveikatos klausimus savo ūkiuose: 

analizuoja ūkiuose kylančius pavojus dirbančiojo saugai ir sveikatai, aptaria, kaip ši rizika įtakoja paties 

ūkininko darbą, bei kaip elgiasi kolegos ūkininkai, susidūrę su panašiais rizikos veiksniais. Ūkininkai 

atskiruose mūsų šalies regionuose buvo kviečiami į nedideles diskusijų grupeles (apie 12 žmonių), tam, 

kad kiekvienas dalyvis turėtų galimybę išsakyti savo nuomonę, savo problemas ir kartu su kolegomis bei 

Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriumi pabandytų rasti jų sprendimų būdus. Kiekviename 

šviečiamajame renginyje dalyvavo Valstybinės darbo inspekcijos atstovai, kurie apžvelgė teisės aktų 



reikalavimus, kartu su žemdirbiais diskutavo apie nelaimingus atsitikimus ūkyje bei prevencines 

priemones, kaip to išvengti. Mūsų patirtis rodo, diskusija su kontroliuojančių institucijų atstovais visada 

būna vaisinga, aptariamos abejoms pusėms svarbios aktualijos, vystoma teigiama abipusė komunikacija. 

Šių LŪS organizuotų seminarų išskirtinumas – praktinės išvykos į ūkį metu kiekvienas dalyvis galėjo 

įsijausti į darbo inspektoriaus ar darbų saugos specialisto vaidmenį – atlikti ūkio darbų saugos patikrą, 

pildant savo pastebėjimus specialiai parengtoje anketoje. Sakoma, kad geriausia mokytis iš svetimų 

klaidų. Seminarų tikslas paskleisti informaciją apie ūkininko pareigą rūpintis darbo sauga ūkyje, perteikti 

GEOPA-COPA narių sukauptą gerąją patirtį, paraginti ūkininkus patiems imtis iniciatyvos kartu spręsti 

panašaus pobūdžio problemas ir dalintis gerąja patirtimi.  

Plataus profilio ūkininko ūkyje pavojų susižaloti ar būti sužalotam atsiranda gerokai daugiau nei 

siauros ekonominės šakos įmonėje. Čia veikia sudėtingi įrenginiai, žemės ūkio mašinos, vyksta jų 

remonto darbai, yra platus elektros tinklas, melžiami, šeriami, tvarkomi galvijai, renkamos srutos, 

sandėliuojama užauginta produkcija, gabenami sunkiasvoriai kroviniai, neretai vyksta statybos ar pastatų 

remonto darbai. Vienam ūkininkui viską sužiūrėti ypatingai sunkus darbas. Tuo gyvai galėjo įsitikinti 

seminaro dalyviai 2015 m. rugsėjo 28 d. lankydamiesi Remigijaus Kelnerio ūkyje Lumpėnų kaime, 

Pagėgių savivaldybėje. Ūkininkui tenka ne tik organizuoti darbus, instruktuoti ar apmokyti darbuotojus, 

bet ir įsitikinti, kad visi darbai būtų saugiai ir tinkamai atliekami, naudojamos reikiamos apsaugos 

priemonės, laikomasi saugos reikalavimų. Diskusijose apie pastebėtas grėsmes neliko nepaliesta 

ūkininko-darbdavio atsakomybė, jo pareiga rūpintis ne tik darbuotojų, bet ir dirbančių šeimos narių, vaikų 

ar savęs paties sauga atliekant įvairius ūkio darbus. Rizika darbų saugai ir sveikatai turi būti laiku 

nustatyta ir skubiai pašalinta praktiškai, ne tik popieriuje ar gražiai susegtame dokumentų segtuve. 

Rūpesčių organizuojant darbus netrūksta ir Sauliaus Stirnos ūkyje (trumpa seminaro video 

apžvalga pateikta LŽŪKT „Agroakademijos“ tinklapyje http://www.agroakademija.lt/ 

video/?Id=168&Tid=11), ūkininkaujančiam Gabrialiavos kaime Elektrėnų savivaldybėje. Sauliaus Stirnos 

ūkyje dirba 11 žmonių, visi vietiniai. Žemdirbys jaučia pasididžiavimą, kad jis ir kiti kolegos ūkininkai 

sukuria darbo vietas kaime. Tačiau kartais su darbuotojais nėra lengva susitarti. Net ir tinkamai 

instruktuoti, pabrėžiant galimus rizikos veiksnius, šie ne visada paklūsta darbdavio reikalavimams dėvėti 

apsaugos priemones ar drabužius dirbant su kenksmingomis sveikatai medžiagomis, avėti tinkamą apavą 

ar mūvėti pirštines. Prie kiekvieno darbuotojo po prižiūrėtoją nepastatysi, o būtent darbymečiu nutinka 

daugiausia nelaimingų atsitikimų. S.Stirnos ūkyje darbuotojai turi savo šildomas buitines patalpas, 

kuriose gali pailsėti, nusiprausti, papietauti, išsikalbti darbinius drabužius. VDI konsultantas patarė 

ūkininkui parengti veiksmų planą ką turėtų daryti kiekvienas darbuotojas ūkyje atsitikus nelaimei, tokiai 

kaip pvz., gaisras, išsipylus kurui ar kitoms aplinką teršiančioms medžiagoms ir pan. . 

Net itin moderniame ūkyje išlieka ūkininko pareigos ir atsakomybė saugiai bei tinkamai 

organizuoti ūkio darbus. Tuo įsitikino seminaro dalyviai, 2015 m. spalio 6 d. lankydamiesi pas Ignalinos 

rajono ūkininką Zigmantą Kajėną, kuris sutiko pasidalinti savo patirtimi.  

Paskutinis ciklo seminaras vyko 2015 m. spalio 7 d. Biržų rajono ūkininkų sąjungos pirmininko 

ūkininko Kęstučio Armono ūkyje Pagavėnių kaime, Biržų rajone. Gausiai susirinkusių Biržų rajono 

ūkininkų grupę konsultuoti sutiko net du Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus inspektoriai. 

Skleisdama ūkininkams-darbdaviams aktualią informaciją LŪS išleido ir išplatino lankstinuką 

„Mąstyk! Būk atidus ir atsargus, saugok save ir kitus!“, kuriame trumpai pristatytos rekomendacijos kaip 

reikia saugiai dirbti naudojant žolinių pašarų ruošimo mašinas, primenant apie ūkininko-darbdavio 

atsakomybę organizuoti ūkio darbus taip, kad šie būtų atliekami saugiai. 

Projekto ataskaitiniam laikotarpiui einant į pabaigą, 2015 m. spalio 29 d. LŪS organizavo 

Lietuvos Kaimo tinklo narių teminį susitikimą „Lietuvos žemdirbių atstovavimo tarptautinėse 

organizacijose aktualijos 2015 m. ir Lietuvos žemės ūkio perspektyvos“. Į renginį buvo pakviesti Lietuvos 

ūkininkų sąjungos nariai, Lietuvos Kaimo tinklo nariai, atstovai iš LR Žemės ūkio ministerijos, LR 

Užsienio reikalų ministerijos, kitų atsakingų institucijų, nacionalinės žiniasklaidos atstovai. Pranešimus 

skaitė LŪS ir LŽŪBA ekspertai dalyvaujantys COPA-COGECA darbo bei Europos Komisijos pilietinio 

dialogo grupėse, ūkininkų-darbdavių organizacijos GEOPA-COPA veikloje. Susirinkusieji taip pat 

klausėsi DNB banko analitikės parengto pranešimo apie Lietuvos agroverslo tendencijas ir galimybes, 

išsamiau susipažino su derybų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TTIP) tarp ES ir 

http://www.agroakademija.lt/video/?Id=168&Tid=11
http://www.agroakademija.lt/video/?Id=168&Tid=11


JAV eiga, diskutavo su kolegomis ir renginio svečiais kaip šis susitarimas gali atsiliepti ūkininkų veiklai, 

aptarė sudėtingą pieno sektoriaus situaciją ir jo perspektyvas. Tai jau tradicija tapęs kasmetinis LŪS 

organizuojamas renginys, kurio metu glaustai aptariama LŪS vykdoma tarptautinio atstovavimo metinė 

veikla.  

Tarptautinę veiklą ES institucijose atstovaujant Lietuvos žemdirbių interesams Lietuvos ūkininkų 

sąjunga pradėjo viena pirmųjų – 2004 m. tapdama pilnateise Europos Sąjungos žemdirbių organizacijų 

COPA-COGECA ir GEOPA-COPA nare. Laikui bėgant į šią veiklą įsitraukė ir kitos Lietuvos žemdirbių 

organizacijos: Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija 

„Kooperacijos kelias“ bei Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai. Šiandien visos keturios organizacijos 

deleguoja savo ekspertus į šakinius COPA-COGECA komitetus pagal sutartus kuruojamus klausimus. 

LŪS yra vienintelė organizacija iš keturių į tarptautinio atstovavimo veiklą įtraukusi eilės Lietuvos žemės 

ūkio šakinių organizacijų atstovus, ginančius atskiros šakos ūkininkų interesus. Jau ne vienerius metus su 

Lietuvos ūkininkų sąjunga bendradarbiaujantys ekspertai 2015 metų renginyje apžvelgė darbo grupių 

posėdžiuose nagrinėjamus mūsų šalies žemdirbiams aktualius klausimus pagal atstovaujamus sektorius, 

aptarė kokios nuomonės vyrauja kitų ES šalių narių žemdirbių organizacijų tarpe, kaip visame ES 

konkurencijos kontekste atrodo Lietuvos ūkininkų ūkiai ir kokios yra jų plėtros perspektyvos.  

Minėtu ataskaitiniu laikotarpiu LŪS veikla atstovaujamose organizacijose buvo viešinama 

Lietuvos ūkininkų sąjungos tinklalapyje www.lus.lt, vykdoma veikla ir jos rezultatai taip pat buvo 

pristatomi LŪS išplėstiniuose prezidiumo posėdžiuose, LŪS organizuotuose renginiuose.  

 

3. Pagal 2015 m. Lietuvos kaimo Tinklo veiksmų programą ir šeštąją veiklos kryptį Lietuvos 

ūkininkų sąjunga įgyvendino projektą „Konkursas „Metų ūkis“. Projektas 2015 m. buvo 

įgyvendinamas pagal dvi paraiškas (paraiška Nr. 5TP-KK-14-1-004473-PR001 sumai 5792,40 Eur, 

paraiška Nr. 5TP-KK-15-1-000189 - PR001 sumai 3000 Eur). Per 2015 m. gauta ir panaudota pagal 

abu projektus bendra suma 8792,40 Eur. Iš viso renginio organizavimo išlaidų patirta 17545,84 Eur, iš 

kurių buvo panaudota 8792,40 Eur projektų lėšų ir panaudota 8753,44 Eur tikslinių paramos lėšų, gautų 

kaip parama iš įmonių. Taip pat dvi įmonės (LŽŪKT ir „Syngenta“) prisidėjo prie renginio, 

apmokėdamos dalį renginio išlaidų tiesiogiai (ne per LŪS) už 2970 Eur sumą su PVM.  

 

2015 m. įvyko dvidešimt antrasis ilgiausias tradicijas tarp žemdirbių turintis konkursas „Metų 

ūkis“. Konkurso rezultatus gavome iš 41 savivaldybės, kur buvo išrinkti I, II ir III vietų laimėtojai – iš 

viso 121 laimėtojai (Birštono ir Šiaulių rajono savivaldybėse nebuvo trečios vietos laimėtojų). 

Konkurso rezultatų apibendrinimo renginys įvyko 2015 m. lapkričio 6 d. kultūros ir sporto centre  

„Girstutis“ Kaune (Kovo 11-osios g. 26). Renginyje dalyvavo per 400 žmonių. Jo metu buvo apdovanoti 

laimėtojai, vyko koncertinė programa. Renginys dalinai buvo finansuotas ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–

2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ 

lėšomis, tačiau vien jų nepakanka, todėl yra kasmet kreipiamasi į rėmėjus.  

Projekto naudingumas yra pagrįstas visuotine nauda Lietuvos žemdirbiams, kai skatinamas nuolatinis 

ūkininkų kvalifikacijos kėlimas, įvertinami jų pasiekti ūkio veiklos rezultatai per pastaruosius metus. 

Pagal konkurso nuostatus dalyvių vertinimas susidėjo iš šių kriterijų: 

1) ūkininko kvalifikacija, išsilavinimas, 

2) ūkio veiklos ir jo rezultatų įvertinimas, 

3) papildomi kriterijai. 

 

Nr. 

Priemonė 

Paraiškoje 

numatyta ir 

patvirtinta 

paramos suma, 

Eur 

Panaudota 

parama per 

2015 m., Eur 

Apmokėta iš 

gautos rėmėjų 

paramos 

1. Paraiška Nr. 5TP-KK-14-1-004473-PR001 5792,40 5792,40 X 

1.1. Renginio dalyvių aprūpinimo maistu išlaidos 2896,20 2896,20 2503,80 

http://www.lus.lt/


1.2. Renginio prizų išlaidos 2896,20 2896,20 3456,30 

2. Paraiška Nr. 5TP-KK-15-1-000189 - PR001 3000,00 3000,00 X 

2.1. Patalpų nuomos išlaidos 1303,00 1300,00 0,00 

2.2. 

Įrangos, įrenginių, informacinės medžiagos 

demonstravimo technikos ir mechanizmų 

nuomos išlaidos 

1001,00 993,00 407,00 

2.3. Kanceliarinės prekės 58,00 57,00  

2.4. Pašto paslaugos 117,00 117,00  

2.5.  Kvietimai konkurso laimėtojams 521,00 533,00  

3. Kitos renginio išlaidos      

3.1. Renginio vedėjas   497,72 

3.2. Rankšluosčiai duonai   28,62 

3.3. Gėlės scenos puošybai   60,00 

3.4. Koncerto programa   1800,00 

 Apmokėta iš renginio rėmėjų lėšų   8753,44 

 

2.2.3. Vykdyta priemonė „Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio 

bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse organizacijose 

mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose“ su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM iš 

„Nacionalinės paramos“ lėšų už 108020 Eur sumą. 

 

Per 2015 m. sausio – gruodžio mėn. gauta ir panaudota už 108 020 Eur sumos parama pagal 2015 

m. birželio 12 d. Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM raštu Nr. BR6-8947 patvirtintą paramą 

priemonei „Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio alternatyviąja veikla, 

narystės Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose 

finansavimas“. 2015 m. nario mokestis Copa-Cogeca organizacijai nuo Lietuvos buvo 93813 Eur. 

Įgyvendinant šį projektą, savo lėšomis (5 proc. savo lėšų prie visų išlaidų kategorijų plius 95 proc. iš 

„Nacionalinės paramos“) turėjo prisidėti ir Lietuvos ūkininkų sąjunga. Mokant Copa-Cogeca narystės 

mokestį kaip ir ankstesniais metais, 2015 m. prisidėjo savo lėšomis po lygiai LŪS, LR žemės ūkio rūmai, 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija ir savo veiklą atnaujinusi Lietuvos kooperatyvų asociacija 

„Kooperacijos kelias“ - po 1172,66 Eur (bendrai 4690,65 Eur). Kadangi bendru sutarimu mokestį moka 

Lietuvos ūkininkų sąjunga, tai likusios organizacijos šį mokestį perveda mūsų organizacijai, o mes kartu 

su gauta šiam mokesčiui parama iš valstybės jį sumokame Copa-Cogeca organizacijai.  

Mokant Geopa nario mokestį, prie mokesčio mokėjimo prisideda tik LŪS, nes tik mūsų organizacija nuo 

Lietuvos yra šios organizacijos narė. GEOPA nario mokestis 2015 metams buvo 2 325 Eur. LŪS prie šio 

mokesčio prisideda 116,25 Eur lėšomis. 

Eil. 

Nr.  

Sąmatos straipsnių pavadinimai Skirta parama  

2015 m., Eur 

Panaudota parama  

2015 m., Eur 

1.  Darbo užmokestis 12 742,00 12 741,56 

2.  Socialinis draudimas 3 947,00 3 947,34 

3.  Narystės COPA-COGECA, GEOPA 

organizacijose mokestis 

91 331,00 91 331,10 

 IŠ VISO 108 020,00 108 020,00 



 

2.2.4. 2013 m. rugpjūčio 20 d. pasirašyta sutartis su Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu dėl 

paslaugų teikimo, užtikrinant 175 val. konsultacijų teikimą, 20 lauko dienų suorganizavimą ir 20 

seminarų suorganizavimą. Projektas įgyvendinamas iki 2015 m. kovo 31 d. už bendrą sumą 

16178,17 Eur (55 860,00 Lt). 

2013 m. buvo suteikta paslaugų už sumą 1994,09 Eur (6885,20 Lt). 

2014 m. buvo suteikta paslaugų už sumą 6078,89 Eur (20989,20 Lt). 

2015 m. buvo suteikta paslaugų už sumą 8105,19 Eur.  

 

E.Nr. Paslaugų pavadinimas Mato 

vnt. 

Kiek

is 

Kaina, 

Eur/vnt. 

Suma, 

Eur 

1. Konsultacijos augalininkystės produktų 

gamybos technologijų klausimais 

val. 88 32,2058 2834,11 

2. Lauko dienų organizavimas: vnt. 10 263,5542 2635,54 

3.  Seminarų organizavimas: vnt. 10 263,5542 2635,54 

 Iš viso:  8105,19 

 


