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 LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGA  

 

 

KVIETIMAS Į IŠPLĖSTINĮ LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGOS PREZIDIUMO NARIŲ 

POSĖDĮ  

 

 

Š. m. rugpjūčio 28 d. (penktadienį) 10.00 val. kviečiamas išplėstinis Lietuvos ūkininkų 

sąjungos prezidiumo narių posėdis, kuris vyks Ţemės ūkio rūmuose (priesalyje, II a.), K. 

Donelaičio g. 2, Kaune. 

Maloniai kviečiame dalyvauti. 

 

DARBOTVARKĖ nuo 10.00 val.: 

1. Dėl esminių klausimų, susijusių su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

perţiūra. 

Išsamesniam klausimo aptarimui kviečiamas Ţemės ūkio ministerijos atstovas. 

Š. m. liepos 28 d.  Ţemės ūkio ministerijoje  įvyko susitikimas su socialiniais partneriais dėl 

galimų Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų kaimo plėtros programos keitimų. Jame 

dalyvavo LŪS pirmininkas Jonas Talmantas. Susitikimo metu buvo pristatyti ŢŪM pasiūlymai 

dėl galimų programos keitimų.   

Reaguodama į siūlomus keitimus, LŪS išsiuntė raštą Ţemės ūkio ministerijai Nr. 15-07/752 

„Dėl kaimo plėtros 2014-2020 m programos perţiūros”, kuriame išdėstė savo narių nuomonę. 

 

2. Dėl kiaulių pašaro terminio apdorojimo. 

2015 m. rugpjūčio 5 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymu Nr. 

B1-754 nurodė kiaulių laikymo vietose kiaules šerti tik termiškai apdorotais pašarais. Lietuvos 

kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas išreiškė asociacijos narių nepritarimą 

šiam sprendimui.  
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Posėdţio metu tikslinga suformuoti LŪS narių poziciją šiuo klausimu. 

 

3.  Dėl LŪS organizuojamų seminarų „Kartu maţiname ūkyje darbų saugai ir sveikatai 

kylančias rizikas“ 

Vykdydama projektą „Ţemdirbių interesų atstovavimas GEOPA-COPA organizacijoje“ 

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2017-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ 

veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“, 2015 m. rugsėjo – spalio mėnesiais LŪS planuoja 

surengti 4 seminarus skirtinguose Lietuvos regionuose su saugiu darbu susijusia tema „Kartu 

maţiname ūkyje darbų saugai ir sveikatai kylančias rizikas“. Numatoma, kad vienos dienos 

praktiniai seminarai vyks ūkininkų ūkiuose su tikslu leisti seminaro dalyviams praktiškai 

įvertinti ūkyje saugai ir sveikatai galinčias kilti grėsmes, aptarti jų šalinimo būdus, pasidalinti 

praktine patirtimi.  

Šiuo metu renkama informacija apie ūkininkų pageidavimus. 

 

4. Dėl konkurso „Metų ūkis 2015" respublikinio renginio.  

5. Dėl LŪS veiklos perţiūros.  

6. Dėl LŪS nario mokesčio. 

7. Kiti einamieji klausimai. 

 

 

 

Pirmininkas  Jonas Talmantas 

 

 

 

 

 

 

 

Giedrė Kojalienė, tel. 8-37 225 301, el.p. lus@lus.lt 

mailto:lus@zur.lt
http://www.lus.lt/
mailto:lus@lus.lt

