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Šiandien LŪS vienija 42 rajonines organizacijas, kurių nariai yra ūkininkai. 2014 m. mūsų nariu 

tapo Utenos rajono ūkininkų sąjunga. Iki šios dienos kai kuriuose skyriuose pasikeitė jų vadovai, 

suaktyvėjo veikla. Gaila, bet kai kuriuose rajonuose ji ir liko pasyvi. Suprantu, kad naujų narių 

pritraukimas – daug pastangų, darbo, atkaklumo ir atsidavimo reikalaujantis nuolatinis procesas, tačiau 

jis yra gyvybiškai svarbus organizacijos stiprinimui. Tam, kad organizacijos veikla būtų matoma ir 

naudinga, naujų narių pritraukimas yra būtinas. Tuo pačiu reikia nepamiršti ir jau esančių narių. Jų 

veiklumo skatinimas yra vienas iš esminių skyriaus darbų. 

Šiose pareigose esu jau trečią kadenciją ir pastebėjau, jog mūsų organizaciją, kaip ir ūkininko ar 

bet kurio iš mūsų gyvenimą, lanko tam tikri pakilimai, kritimai ir tik retkarčiais tarp jų pasitaikantys 

trumpi atokvėpiai, kai tiesiog dirbti kasdieninius darbus. Visada turi būti pasirengęs naujiems 

iššūkiams. Kad tuos iššūkius atlaikyti, neuţtenka kaip ūkininkui, susiburti šeimoje. Turime būti 

vieningi ir solidarūs savo organizacijoje, derindami savo skirtingus interesus ir ne visada turėdami 

vienodus lūkesčius. Tik taip būsime vertinami, o į mūsų nuomonę bus įsiklausoma derybose aktualiais 

klausimais įvairiose institucijose. Galime mokytis iš kitų padarytų klaidų, bet kaţkodėl nuolat 

mokomės iš savų ir vis lipame ant to paties grėblio. Gal tikrai mes per gerai gyvename? Gal mums 

tiesiog patinka nuolat save bausti ar stebėti kaip šį kartą nukentėjau ne aš, o kaimynas? Gal tiesiog 

pasidarę viskam jau abejingi? 

Praėjo 25 Lietuvos nepriklausomybės metai, iš kurių 11 metų gyvename Europos Sąjungos 

sudėtyje. Per tuos metus susiformavo nemaţai įvairios specializacijos ūkių, uţaugo ir subrendo nauja 

karta. Valdant net šešiolikai Lietuvos Respublikos vyriausybių ir vykstant trims Europos Sąjungos 

Bendrosios ţemės ūkio politikos reformoms dalis ūkių išlaikė savo veiklą, ją sustiprino, perdavė 

vaikams, kiti dėl nepamatuotų galimybių suţlugo. Kiekviena tvarka padarė įtaką ūkininkų gyvenimui, 

reglamentuodama jų veiklą, nuolat keisdama mokesčių politiką, įvesdama daugiau biurokratijos. Per 

visus tuos metus tikriausiai buvo padaryta visokių uţsakomųjų tyrimų apie Lietuvos ţemės ūkio ateitį, 

tik kur jos yra? Vis dar pasigendame nacionalinių išsamių analizių, kurios būtų pagrįstos Lietuvos 

mokslininkų išvadomis, taip pat nėra nacionalinių rimtų įţvalgų, tiek trumpalaikių, tiek ilgalaikių 

perspektyvų, prognozių, kaip gali pasikeisti ţemės ūkio sektoriuje uţsiimančių Lietuvos gyventojų 

gyvenimas, atskiro sektoriaus vystymasis įvedus vieną ar kitą naujai politikoje siūlomą komponentą. 

Kad sektorius vystytųsi visapusiškai, būtina numatyti tolygios visų ţemės ūkio šakų plėtros rėmimą. 

Norint iš esmės pakeisti susiklosčiusią situaciją Lietuvos ţemės ūkyje, reikia ieškoti kompleksinio 

problemų sprendimo būdų. O tam pradėti visų pirma reikalingos analizės ir įţvalgos. Jau eilė metų 

blaškomės gelbėdami vieną šaką, į šalį nustumdami kitas. Taip auga tik tarpusavio susipriešinimas.  

Mes jau įpratome girdėti atsakymą, kad jeigu mums suformuluojamas koks naujas 

įpareigojimas ar apribojimas, tai to reikalauja Briuselis. 2014 m. buvo labai didelių iššūkių metai, kai 

net ir 2008 m. pabaigoje Lietuvą ištikusi krizė ir kone per naktį padaryta mokesčių reforma neatrodė 

tokia skaudi. Tik ir vėl: garsiai ir raštiškai uţsideklaravome, kad Lietuvos ateitis – gyvulininkystės 

šakos stiprinimas. Visur, kur tik įmanoma, uţrašėme ją kaip prioritetą. Tačiau nuoseklaus plano, kaip 

tai konkrečiai padarysime ir kas bei kokiomis priemonėmis tai darys, nėra. Kol gaivinsime 

gyvulininkystės šaką, kiti sektoriai dėmesio nesulauks, nebent juos ištiks panaši krizė. Viskas teisėta, 

bet ar teisinga?  

Per pastaruosius metus ūkininkų sąjunga pagal galimybes aktyviai dalyvavo išsakant savo narių 

pozicijas keliamomis problemomis dėl: 
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 Atskirų Bendrosios ţemės ūkio politikos pirmojo ramsčio elementų taikymo sprendimo ir 

politikos įgyvendinimo supaprastinimo; 

 Ţemės ūkio paskirties ţemės įsigijimo įstatymo; 

 Atleisto nuo akcizų gazolių, skirtų naudoti ţemės ūkio veiklos subjektams įsigijimo ir jo 

kiekio vienam deklaruotam ţemės ūkio naudmenų hektarui pagal ţemės ūkio augalų rūšis; 

 Medţiojamų gyvūnų padarytos ţalos ţemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo 

metodikos projekto; 

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

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

 Dėl ketinimo nuo š.m. liepos 1 d.  įvesti akcizą ţemdirbiams skirtam kurui; 

 Dėl trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės aprašo; 

 Dėl Augalų apsaugos produktų įveţimo, veţimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai 

taisyklių patvirtinimo; 

 Dėl siūlomo įvesti melioracijos mokesčio; 

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

pajamomis uţ ţemės 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 2014 m.; 

 Dėl reikalavimo uţdrausti purkšti ţydinčius augalus nuo 4 val. iki 21 val. derinimo; 

 Dėl traktorių registravimo taisyklių pakeitimo projekto; 

 Dėl valstybinės paramos priemonių jauniesiems ūkininkams įsigyjant ţemės ūkio paskirties 

ţemę; 

 Dėl vietinio ūkininkavimo ir tiesioginio pardavimo ţenklinimo sistemos; 

 Dėl nuostolių patirtų nuo medţiojamų ir valstybės saugomų gyvūnų, ţalos kompensavimo; 

 Dėl nuodingųjų medţiagų grupei priskiriamų produktų sąrašo perţiūrėjimo, susijusios su 

Reglono uţdraudimu; 

 Dėl susietosios paramos sertifikuotomis sėklomis apsėtų plotų rėmimo; 

 Dėl deklaruojamų išmokėtų avansinių išmokų. 

 

Į kai kurias mūsų pastabas buvo atsiţvelgta, į kai kurias iš dalies, o buvo nemaţai ir tokių, į kurias 

visai buvo neįsiklausoma. Daţnai motyvuotų atsakymų, kodėl neatsiţvelgiama į mūsų siūlymus, 

nesulaukiame, nebent retoriško pasakymo, kad pastabos buvo nekonkstruktyvios. Kas konkrečiai? 

Geriau jau išgirsti, kad keliami klausimai yra nepatogūs, tai būtų aiškiau.  

Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonių įgyvendinimo taisyklių, 

konkrečiai dėl paramos priemonės jaunųjų ūkininkų įsikūrimui ir paramos investicijoms į ţemės ūkio 

valdas, ne kartą teikėme savo pastebėjimus ir siūlymus, buvo suremta nemaţai iečių ir pykomės 

tarpusavyje. Šiandien tebevyksta karšti ginčai. Kad šios priemonės yra labai populiarios ir aktualios 

parodė pasibaigęs paraiškų rinkimas paramai jaunųjų ūkininkų įsikūrimui ir vykstantis paraiškų 

rinkimas investicijoms. Kelis metus iš eilės nebuvo joms šaukimo teikti paraiškas. 2007-2013 m. 

laikotarpio lėšos ištirpo greitai, nesulaukus 2013 m., o 2014-2020 m. laikotarpio programos šiaip ne 

taip prasidėjo 2015 m. Jeigu atkreipsite dėmesį į šių priemonių populiarumą, šiais metais gali pasibaigti 

ir visas taip laukto laikotarpio aruodas. Tikėkimės, kad taip neatsitiks ir jau bent šioje vietoje būsime 

pasimokę iš ankstesnio laikotarpio klaidų. 

Nepavykus su Ţemės ūkio ministerija sutarti priemonių įgyvendinimo taisyklių rengimo etape, 

reikalaujant mūsų nariams, išsakėme savo įţvalgas ir nuogastavimus Seimo Kaimo reikalų komitete, 
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kreipėmės į visus Seimo narius, Ministrą Pirmininką ir reikalavome kuo greičiau stabdyti pagal 

Lietuvos Kaimo plėtros 2014-2020 m. priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama 

investicijoms į ţemės ūkio valdas“ vykstantį paraiškų rinkimą, kuris prasidėjo š.m. geguţės 4 d., ir 

raginome persvarstyti didţiausias paramos sumas vienam pareiškėjui, iš esmės keičiant taisykles 

paramai gauti.  

Su šiuo pasiūlymu po uţvakar posėdţio Seimo Kaimo reikalų komitete sulaukėme paramos iš 

Lietuvos grūdų augintojų asociacijos, kurie irgi kreipėsi į Kaimo komiteto narius, palaikydami mūsų 

prašymą stabdyti paraiškų rinkimą ir prašyti, kad maksimali paramos suma būtų maţinama iki 200 

tūkst. eurų vienam projektui, paliekant galimybę gauti iki 400 tūkst. eurų per visą laikotarpį. 

Augalininkystės ūkiai jau iš pat pradţių suprato, kad jie paramos gali nesitikėti, tačiau ją dar vylėsi 

gauti jaunieji ūkininkai.  

Akivaizdu, kad praeinantis balas bus labai aukštas. Tikėtina, kad gali siekti net 60-70 balų, o 

gal ir daugiau. Augalininkystės ūkis gali surinkti 55-60 balų ir tik tuo atveju, jei bus jaunas ūkininkas, 

dirbantis nenašiose ţemėse ir susimaţinęs paramos intensyvumą.  

Mus palaikė dar kelios kitos ţemdirbiškos organizacijos, bet jų buvo per maţai ir jos per tyliai 

išreiškė savo nepritarimą šiai nuostatai. Visi kiti kaip susitarę tylėjo, nes jiems tikriausiai gerai: 

intensyvumas tenkina, galimas paramos dydis taip pat, papildomi balai - neblogai, sunkumų yra, bet 

reikia geriau tylėti ir gauti daugiau, nei rėkti ir gauti maţiau.  

Sulaukiau skambučių iš kai kurių rajonų, kad itin stambūs ūkininkai pasipiktinę mūsų 

pasiūlymu, nes jau yra pridavę paraiškas ar beveik pasirengę jas priduoti. Po vakar dienos posėdţio 

Seimo Kaimo reikalų komitete galiu pasakyti, kad šis paraiškų rinkimas nebus stabdomas, bet sąlygos 

kitam rinkimui tikrai bus persvarstomos. Todėl laikau, kad visos mūsų pastangos nebuvo veltui, o iš 

valdţios tikimės tesėti savo paţadus. Kita vertus, gal ir ūkininkai pradės daugiau skaičiuoti ir mąstyti į 

ateitį.  

Politikai laukia stebuklo. O stebuklo, garantuoju,  nebus. Tie, kurie eina, rengia projektus, 

stengsis prašyti maksimalios paramos. Pareiškėjų aktyvumas tikrai bus didelis ir pasirodys 

paskutinėmis dienomis, kaip ir su jaunųjų ūkininkų įsikūrimo programa.  

Surinktų paraiškų skaičius gali būti 4 kartus didesnis nei skirta lėšų šiam šaukimui. Mes tai 

patys matome, gaudami iš savo narių prašymus išrašyti patvirtinančias paţymas, kad pareiškėjai yra 

mūsų organizacijos nariai. Jau pasirašyta per 120 paţymų. Šioje vietoje iš tiesų turime padėkoti Ţemės 

ūkio ministrei, kad nepaisant ministerijos teisininkų pasiūlymų neskirti papildomų balų asocijuotiems 

nariams, ji Stebėsenos komitete palaikė šį ţemdirbių atstovų siūlymą, kai uţ narystę nacionalinio 

lygmens organizacijoje gali gauti 2 arba 5 papildomus balus.  

Dar kartą noriu akcentuoti, kad savo nuogąstavimus mes išreiškėme ne per vėlai. Mes teikėme 

savo pastabas ir kreipėmės į politikus dar iki Taisyklių patvirtinimo, tačiau tada į jas nebuvo 

atsiţvelgta. Visi atminkime, kad po 2020 m. gali iš viso nebelikti galimybės įsigyti ţemės ūkio 

technikos su paramos lėšomis. Todėl, priimdami rimtus sprendimus, turime galvoti apie tęstinę ţemės 

ūkio veiklą, o ne vien apie šiandieną. Būti politiku esamuojuo laiku yra privilegija, o kas bus toliau? 

Norėtume, kad politikai mus atsimintų ne tik likus dviems mėnesiams iki rinkimų. Norėtume, kad jie 

bendrautų su mumis visus 4 metus, o ne tik atsirašinėtų ar diplomatiškai atsakinėtų, kad viskas yra 

„svarstytina“.  

Suvaţiavimo rezoliucijoje surašytos mūsų pastarojo laiko spręstinos problemos ir siūlymai. Į šią 

tribūną visais tais klausimais eis kalbėti mūsų narių atstovai, o laikas visiems brangus.  

 

Dar norėčiau pakalbėti apie savo tarptautinės veiklos vykdomus projektus bei savo narių 

interesų atstovauvimą skėtinėse Europos Sąjungos ţemdirbių organizacijose COPA-COGECA ir 

GEOPA-COPA. Kasmet, metų pabaigoje rengiame tarptautinio atstovavimo veiklos apţvalgą. 

Uţsibrėţtų tikslų ir rezultatų šioje veikloje mums padeda siekti į šį darbą įsitraukusių šakinių 

organizacijų ekspertai. Tarptautinis ţemdirbių atstovavimas yra ypatingai svarbi Lietuvos ūkininkų 
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sąjungos veikla pirmiausia dėl to, kad ūkininkai, kaip ir bet kokios kitos verslo šakos atstovai, yra 

tiesiogiai veikiami tarptautinių įvykių, politikos bei ekonomikos veiksnių ir tendencijų. Turime būti 

budrūs, aktyviai ginti savo interesus, o tuo pačiu metu išlikti solidarūs su kitų Europos Sąjungos šalių 

ūkininkais. Būtent dėl šios veiklos Ūkininkų sąjunga gauna atstovavimui lėšų iš Lietuvos biudţeto ir 

Nacionalinio kaimo tinklo lėšų, dėl kurių esame sugėdinami kai kurių valdţios pareigūnų, kad gauname 

lėšas, o kritikuojame Ţemės ūkio ministeriją. Dirbame tiesiog savo darbą, kaip ir kitos organizacijos. O 

kadangi probleminius klausimus kelia nariai, tai, visų pirma, atstovaujame jų interesams.  

Savo narių atstovavimas ir projektų įsipareigojimų vykdymas tik vienas kitą papildo, bet ne 

vienas kitam trukdo. 

2014 metai tiek vietos, tiek tarptautiniu lygiu buvo sudėtingi, su netikėtais posūkiais ir kupini 

įvairių iššūkių. Ūkininkai, esame priklausomi ne vien nuo oro sąlygų ar ţemės derlingumo. Politiniai 

nesutarimai šiais laikais sprendţiami įvairiomis sankcijomis, ekonominiais šalių suvarţymais, 

piniginėmis baudomis. Vis daţniau ţemdirbiai tampa įvairių įvykių sūkurio įkaitais, kaip parodė 

Rusijos embargas ar Afrikinis kiaulių maras, labai skaudţiai palietę Lietuvos ţemės ūkį, ypatingai 

pieno ir mėsos sektorius. 

Pastaruoju metu visos Europos Sąjungos ūkininkams labai svarbūs keli aspektai -  Bendrosios 

ţemės ūkio politikos reformos įtaka ūkių plėtrai bei Europos galimybės plėtoti ţemės ūkio potencialą ir 

iššūkiai įsitvirtinti tarptautinėse rinkose.  

Bendroji ţemės ūkio politika gali teigiamai įtakoti pozityvius pokyčius, bet yra didelė rizika, 

kad ji gali būti nepakankamai išnaudota, ir tokiu būdu būtų sukurta neefektyvi, neveiksni ir trukdţių 

kupina sistema. Manau, niekam čia nereikia aiškinti kam skirta ši sistema, tik noriu dar kartą priminti, 

kad vienas pagrindinių šios politikos reformų vykdytojų yra ŪKININKAS. Todėl visos privalomos 

politikos nuostatos visų pirma tiesiogiai veikia jo veiklą, jo šeimos gyvenimo kokybę, įtakoja ūkio 

tvarumą.  

ŪKININKAS įgyvendina Bendrosios ţemės ūkio politikos keliamus tikslus, todėl jis savo veikla gali 

ţenkliai prisidėti kurdamas visuomenės gerovę, saugodamas aplinką. Tad natūralu, kad, norint pasiekti 

visus tenkinančius rezultatus, bendroji politika turi NE trukdyti, o PADĖTI ūkininkui spręsti jam 

keliamus uţdavinius.  

Reikia pripaţinti, kad naujojo 2014-2020 metų laikotarpio Bendrosios ţemės ūkio politikos  

reformai nebuvo tinkamai laiku pasiruošta nei Europos Sąjungos, nei šalių narių nacionaliniuose 

lygmenyse. Tame tarpe ir Lietuvoje. Uţsitęsė politiniai debatai, trūko savalaikės detalios informacijos. 

Dar ir šiandien pilna iki galo neatsakytų klausimų ir interpretacijų galimybių. Naujoji Bendroji ţemės 

ūkio politika atrodo gremėzdiška, paini ir nepatraukli. Ţemdirbių susierzinimas kilo dar rudenį 

planuojant sėją, kai mums visų pirma reikėjo iš aibės įvairialypės informacijos detalių susidėlioti 

mozaiką, kas leidţiama, o kas nepageidaujama naujoje politikoje, o paskui nuspėti, kokius konkrečius 

pasiūlytus elementus šį pavasarį apsispręs taikyti Lietuva. Pasėlių plotų deklaravimo taisyklės tiek 

kaitaliojosi, kad atrodė, jog jų neturėsim patvirtintų paskelbtai deklaravimo pradţiai. Nenuostabu, kad 

paskui buksuoja visa sistema, atsakingų ţmonių paruošimas. Ir, kaip taisyklė, visus svarbiausius 

ūkininkui dokumentus mūsų valdininkija rengia per patį darbymetį laukuose!  

Mes pritariame Europos Komisijos norams supaprastinti politikos įgyvendinimo reikalavimus. 

Pirmines savo pastabas esame pateikę mūsų ţemės ūkio ministerijai, kai ši Ţemės ūkio Komisaro 

Hogano pavedimu kreipėsi į ţemdirbių organizacijas dėl nuomonės ką galima būtų keisti. Mes tuo 

pačiu raginame Ministeriją, kuriant bendrąsias ES reglamentų nuostatų įgyvendinimo taisykles, 

atsiţvelgti į esamą Lietuvos ţemės ūkio situaciją ir pritaikyti ES teisę įvertinant šalies specifiką, o ne 

atvirkščiai, kuomet nacionaliniai tikslai dirbtinai kuriami praktika nepagrįstais reikalavimais, gimusiais 

politiniuose debatuose. Dalį savo pastebėjimų išdėstėme ir šiandieninės rezoliucijos projekte. Kadangi 

Komisaras deklaruoja imsiąsis konkrečių veiksmų supaprastinant Bendrąją ţemės ūkio politiką, 

kviečiame visus aktyviai įsijungti ir siūlyti savo pastebėjimus šiuo klausimu. Niekas kitas mūsų dalios 

nepalengvins, jei tylėsime patys. BŢŪP turi būti stabilumo garantas, skatinantis ţemės ūkio sektorių 
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augti ir kurti darbo vietas kaimo vietovėse. Ypač jis svarbus esant dideliems rinkos svyravimams ir 

netikėtiems politikos posūkiams. Vienas iš raktų į sėkmingą ūkininkavimą yra galimybė planuoti savo 

veiklą.  

Ţalinimo reikalavimus ūkininkai norėtų įgyvendinti turėdami teisę laisvai valdyti savo turtą – 

ţemę – ir, jei reglamentai leidţia, turėti laisvą siūlomų priemonių pasirinkimą.  

Nes tik pats ūkininkas geriausiai ţino, kaip ūkyje galima išlaikyti ekologinę pusiausvyrą. 

Ribotas ţalinimo priemonių pasirinkimas Lietuvos atveju neleis pasiekti norimo rezultato 

aplinkosaugos atţvilgiu, kurį Komisija numačiusi vertinti jau po dviejų metų.  Ribojimu tik suvarţome 

ūkininkus, o ne apsisaugome nuo administracinių klaidų. Neţinau nei vienos kitos šalies, kuri 

ţemdirbiams leistų rinktis vos iš dviejų ekologinių poţiūriu svarbių elementų: pūdymo ir azotą 

fiksuojančių pasėlių. Būtina kuo greičiau, nelaukiant 2018 metų,  į ţalinimo elementų sąrašą įtraukti 

visus Lietuvai būdingus kraštovaizdţio elementus ir apsaugines vandens bei kitas juostas.  

Be to, dera nepamiršti ir vykstančių derybų tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos 

valstijų dėl prekybos susitarimo. Šis sutartis ypatingai svarbi Europos ţemės ūkiui ir jo vystymuisi. 

Vedamų derybų rezultatai gali turėti daug neigiamų padarinių silpnesnėms Europos sąjungos šalims. 

Bijau, kad Lietuva šių derybų metu gali tapti įkaite. Mūsų valstybė maţai ką turi pasiūlyti eksportui į 

JAV, o įvertinus tai, jog mūsų vartotojų perkamoji galia yra gana silpna, ar neatsitiks taip, jog mūsų 

rinka bus uţversta pigesne ir prastesne uţsienio produkcija? Ar mes ūkininkai sugebėsime konkuruoti 

su agresyviu nauju rinkos ţaidėju?  

Tuo labiau, kas bus su genetiškai modifikuotų organizmų produkcija? Mes nenorime jos auginti 

ir 2013 m. mūsų politikai buvo priėmę rezoliuciją „Dėl nuoseklios valstybės politikos genetiškai 

modifikuotų organizmų atţvilgiu“. Dabar vėl vyksta diskusijos dėl GMO. Mano nuomone, jeigu nebus 

uţdraustas GMO pašarų importas, ar mums pavyks iš tikrųjų apsisaugoti nuo GMO pasekmių? Yra 

manančių, kad baltyminiais  pašarais Lietuva gali apsirūpinti pati, be jokio GMO pašarų importo. Bet 

ar mes sugebėsime konkuruoti rinkoje, pasirodţius gerokai pigesnei produkcijai? Mūsų vartotojai 

greičiausiai pasirinks pigesnę prekę, nepaisant kaip ji buvo pagaminta. Siūlyčiau GMO pasėlių 

auginimo draudimą taikyti lygiagrečiai su GMO pašarų importo draudimu. Tada tikrai išloštume ir 

galėtume būti laisva nuo GMO šalimi. Kitu atveju, labai abejoju, ar mūsų paţadas drausti auginti su 

GMO bus teisingas ir be pasekmių. 

Baigdamas savo kalbą norėčiau priminti mūsų organizacijos vaidmenį. Privalome būti savo 

nariams stipriu ramsčiu ir jų ūkių plėtros padėjėju. Ţemės ūkis yra viena iš pagrindinių ekonomikos 

varomųjų jėgų, todėl mes, dirbantys šiame sektoriuje, galiausiai turime suvokti savo vaidmens šalies 

ekonomikoje svarbą. Mūsų balsas yra stiprus, tik ne visada jis tampa girdimas. Mes turime priemonių 

pakovoti uţ save, tik kartais pritrūkstame valios, kartais per daug gilinamės tik į šios dienos bėdas, bet 

nematome jų sprendimų, pasekmių kelerių metų perspektyvoje. Visgi nepraraskime iniciatyvos, noro ir 

darbštumo, kovodami uţ savo teises, nepriklausomybę nuo įvairiausių ribojančių teisės aktų ir 

primetamų taisyklių. Nebūkime vieni, savyje uţsidarę, bet į vieną vietą suėję drauge ieškokime, kas 

mums bendrai naudinga ne tik dabar, bet ir kas bus reikalinga ateityje. 

Ačiū uţ dėmesį. Linkiu konstruktyvaus suvaţiavimo darbo.  

 


