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SEKTI ĮVYKIUS, GALINČIUS ĮTAKOTI 

LIETUVOS ŽEMDIRBIŲ VEIKLĄ 



VYKDYTA VEIKLA 2015 M.

• Dalyvavimas COPA-COCEGA, GEOPA-COPA darbo 
grupių posėdžiuose, seminaruose, konferencijose, 
diskusijose.

• Informacijos sklaida: straipsniai interneto svetainėje, 
pranešimai ir diskusijos posėdžiuose ir narių 
susirinkimuose.

• Informacinių renginių organizavimas – LKT narių teminis 
susitikimas, seminarų ciklas darbo saugos klausimais.

• Pildyti klausimynai ir anketos, prisidėta rengiant bendrų 
nuomonių dokumentus, deklaracijas, derinant pozicijas, 
rengti raštai, dalyvauta viešosiose konsultacijose.

• Apsikeista informacija apie įvykius ir situacijas žemės 
ūkio šakose su įvairiomis ES šalimis.  



EK Pilietinio dialogo grupės

 Tiesioginės išmokos ir žalinimas

 Pasėliai

 Gyvulinės kilmės produktai

 Sodininkystė/daržininkystė, alyvuogininkystė, spiritiniai 
produktai

 BŽŪP

 Aplinka ir klimato kaita

 Tarptautiniai žemės ūkio aspektai

 Pienas ir pieno produktai

 Ekologinis ūkininkavimas

 Kokybė ir produktų reklama

 Kaimo plėtra

 Miškininkystė ir kamščiamedžiai

 Vynas



Darbo grupių posėdžiai, konferencijos, 

seminarai kuriose dalyvavo LŪS siųsti 

ekspertai iki 2015 m. spalio 29 d. 

• Pasėliai: grūdinės, aliejinės ir baltyminės kultūros (5) (t.p. sėklos,
sausi pašarai, ryžiai)

• Gyvulininkystės produktai:
• Kiaulienos sektorius (6) – tame sk. EK kiaulienos prognozės darbo grupė;

neeilinis Copa-Cogeca posėdis
• Jautienos sektorius (3) – tame sk. neeilinis Copa-Cogeca posėdis
• Avienos, ožkienos sektorius, bitės (1)

• Tiesioginės išmokos ir žalinimas (2)
• Vaisiai ir daržovės (2)
• Gyvūnų sveikata ir gerovė (1)
• Mokesčių ir teisiniai klausimai (1) ir ekonominė analizė (1)
• COPA–COGECA Prezidiumo posėdžiai (3)
• GEOPA–COPA posėdžiai (1 )
• GEOPA – COPA seminarai (2)
• 7-asis Portugalijos ūkininkų konfederacijos kongresas „Žemės ūkis,

Europa ir tarptautinės rinkos“

VISO: 28 renginiai



Ekspertai deleguoti dalyvauti LŪS 

atstovavimo veikloje 2015 m. 

Tiesioginės išmokos ir žalinimas – Aušrys 

Macijauskas.

 Javai, aliejinės ir baltyminės kultūros– Zigmantas 

Aleksandravičius.

Daržovių sektorius – Zofija Cironkienė.

Kiaulienos sektorius – Algis  Baravykas.

 Jautienos sektorius – Darius Dzekčiorius. 

Avienos ir ožkienos sektorius – Žilvinas   

Augustinavičius.

Gyvūnų gerovė ir sveikata – Vytautė Matusevičienė.

Mokesčių ir teisės klausimai bei ekonominė analizė –

Rita  Petraitytė.



Gvildentos temos, problemos

• BŽŪP įgyvendinimas – šalių narių pasirinkimas 

I ir II ramsčiuose; BŽŪP supaprastinimas;

• BŽŪP reakcija į kylančias krizes – Rusijos 

embargas ir jo poveikis sektoriams; žemdirbių 

demonstracija prie Tarybos;

• Pieno sektoriaus situacija: embargas, 

panaikintos kvotos, nesąžininga praktika 

pirkimo-pardavimo grandinėje;

• TTIP – Transatlantinės prekybos ir investicijų 

partnerystės susitarimas tarp ES ir JAV;

• COPA ir COGECA statutų peržiūra;



SEMINARŲ CIKLAS

LIETUVOJE 

“Kartu mažiname ūkyje darbų saugai 

ir sveikatai kylančias rizikas”

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

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


GEOPA-COPA seminarai 

• Seminarų ciklas nelegalaus darbo bei darbo 

santykių reglamentavimo temomis.

• Daugiausia dėmesio skirta trumpalaikio bei 

sezoninio darbo sutarčių reikalavimų atitikimo, 

sudarymo ir mokesčių forminimo klausimams.  



GEOPA-COPA seminarai 

Nelegalus darbas nors ir nevienodu mastu,

tačiau yra visoms valstybėms narėms aktuali

problema, kelianti grėsmę europiniams

teisėtumo, saugumo, solidarumo, socialinio ir

mokesčių teisingumo, laisvos rinkos

konkurencijos ir laisvo darbuotojų judėjimo

Europos Sąjungoje idealams.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


