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Mums visada kaţko trūksta: palankaus oro, protingos valdţios, tarpusavio supratimo, vienas 

kito palaikymo, pasitikėjimo, gerų įţvalgų, išmintingų sprendimų, pinigų, galop laiko ir sveikatos. 

Atrodo, kad jeigu bent trumpam sugautume viską turinčią laimės paukštę, viskas susitvarkytų 

savaime. Deja, mes visada esame tik toje siekiamybėje. Be to, esame priversti susivokti, jog 

gyvename ne tik savo kiemo, valstybės ribose, bet gyvename globaliame pasaulyje, kuriame vis 

labiau esame priklausomi nuo politinės situacijos įvairiuose pasaulio taškuose, nuo nuolat dėl to 

svyruojančių rinkų ir naudojamų išteklių nepastovių kainų. 

Jeigu dar prieš gerą savaitę aiškiau įsivaizdavome kaip atrodys mūsų miglota ateitis, tai po 

birţelio 23 d. įvykusio „Brexit“ referendumo, supratome, kad viskas yra labai trapu ir geriausi laikai 

greičiausiai jau tikrai tik praeityje. Balsavimo rezultatai, aišku, parodė ir tai, kiek realiai daug 

ţmonių yra nusivylusių tokiu kaip pačios Europos Sąjungos projektu ir jos didele biurokratine 

mašina. Garantuoju, kad galbūt ne tokia maţa dalis gyvenančiųjų Lietuvoje ir kitose Europos 

Sąjungos šalyse sekantį rytą pagalvojo: kokie vis tik šaunuoliai tie britai. Tačiau realybė gali būti 

skaudesnė ne tik britams, bet ir mums visiems. Po tokio Didţiosios Britanijos ţingsnio didţiausias 

galvosūkis ūkininkams: kas laukia ES Bendrosios ţemės ūkio politikos ir kokia ji bus 

transformuojantis Europos Sąjungai, persidalijant atakoms Sąjungos viduje? Pirmosios diskusijos 

dėl naujojo laikotarpio BŢŪP jau prasidėjo ES ţemdirbių organizacijose Copa-Cogeca ir kitose, 

tačiau Europos Sąjungai atsidūrus kryţkelėje kilo masinis ţemdirbių netikrumo jausmas dėl savo 

veiklos ateities. Noriu atkreipti dėmesį, kad tuo pačiu tai puiki proga perţiūrėti pamatines vertybes 

ir atsakyti į klausimą, kokios gi MES iš tiesų norime ţemės ūkio politikos: bendros, liberalios, 

orientuotos konkrečiai į ką? Politikai ir ekspertai Bendrąją ţemės ūkio politiką įvardija kaip vieną 

didţiausių Europos integracijos laimėjimų, todėl ragina ją deramai vertinti ir išlaikyti. Tačiau 

šiandien aišku viena – BŢŪP turi būti pritaikyta prie naujų ekonominių ir socialinių pokyčių, o ne 

tik koncentruotis ties aplinkosauginiais klausimais. Jos įrankiai turi būti efektyvūs, tenkinti ne tik 

visuomenės poreikius, bet ir gebantys atremti krizes bei leisti ţemdirbiams adekvačiai reaguoti į 

permainas rinkose. Norint visa tai turėti, reikalingas atitinkamo dydţio BŢŪP biudţetas, kurio 

paskirstymas tarp ES šalių ūkininkų neiškreiptų konkurencijos, nekeltų priešpriešos, didintų ţemės 

ūkio atsparumą negandoms, skatintų investicijas ir uţtikrintų gyvybingumą kaimo vietovėse. Ne 

kartą sakiau, Ţemdirbys ir jo aplinka turi būti pagrindinė ţemės ūkio politikos ašis, o 

reglamentuojant ūkininko veiklą, politika turi NE trukdyti, bet padėti jam įgyvendinti keliamus 

iššūkius.  

Reikia pripaţinti, kad ir kiek burnotume 12  metų ant Briuselio biurokratizmo, tačiau realiai 

mūsų šalies ţemės ūkis stipriai atsitiesė Lietuvai būnant Europos Sąjungos sudėtyje. Taip, mes 

esame tarp vieni iš maţiausiai gaunančių tiesioginių išmokų ūkininkų, tačiau mūsų ţemės ūkis tikrai 

savo pagaminamos produkcijos verte gali drąsiai konkuruoti su kitų šalių produkcija, o mūsų 

ūkininkų ant pliko lauko sukurti ūkiai per 26 metus yra tikrai verti pagarbos. Visos gautos lėšos tiek 

priešįstojiminiu laikotarpiu, tiek jau esant ES šalių sudėtyje buvo ir yra labai stipri parama tiems, 

kurie nebijojo rizikuoti. Buvo ir tebėra parama tiems, kurie traukėsi iš ţemės ūkio. Tiesos yra, kad 

atotrūkis tarp pasinaudojusiųjų parama ir tų, kurie vis lūkuriavo, su metais augo. Gal todėl mes taip 

sunkiai ir pasistūmėjome kurdami vidutinius prekinius ūkius. Kita vertus, europinė parama kai 

kuriuos išmokino nedirbti ir tiesiog vėltėdţiauti.  

Remiantis Ţemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Ūkininkų ūkių registro 

duomenimis, Lietuvoje 2016 m. birţelio 1 d. buvo registruoti 122 tūkst. 475 ūkininkų ūkiai. Apie 

60 proc. registruotų ūkių valdo vyrai ir apie 40 proc. moterys. Tai sakyčiau geras ţenklas lyčių 

lygybių atţvilgiu.  

Ūkininkų valdomas bendras ţemės plotas sudaro apie 1 mln. 147 tūkst. hektarų, o vidutinis 

ūkio dydis tesiekia šiek tiek virš 9 hektarų. Per 2015 m. II pusmetį ūkininkų ūkių skaičius labiausiai 
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sumaţėjo Tauragės apskrityje – 150 ūkių, o didţiausias ūkių skaičiaus augimas buvo Vilniaus 

apskrityje – 141 ūkis. Tauragės apskrityje sakyčiau gal ūkiai stambėjo, o kas galėtų atsakyti apie 

Vilniaus apskritį, kodėl ūkių skaičius taip padidėjo?  

Remiantis statistika, Lietuvoje ir toliau vyrauja ūkiai, kurių plotas yra iki 10 hektarų, t. y. tai 

sudaro net 74 proc. visų registruotų ūkininkų ūkių skaičiaus. Iš jų 33 proc. sudaro ūkiai iki 3 

hektarų. Ūkiai, kurių bendras ţemės plotas yra 10–20 hektarų sudaro 16 proc., o ūkiai, kurių 

bendras ţemės plotas virš 20 hektarų tesudaro 10 proc. Ką mums sako šie skaičiai? Tai kad ši 

statistika neatspindi realios situacijos. Mes jau du metus laukiame ūkininkų ūkių, ţemės ūkio ir 

kaimo valdų registrų apjungimo, kad duomenys šiuose registruose būtų atnaujinami kasmet. 

Siūlėme, kad jeigu metus duomenų niekas neatnaujina, tokius ūkius išregistruoti automatiškai. 

Tačiau tam pasiūlymui vis kaţkas pasipriešina, todėl įstatymas taip ir kabo projekte. 

Pagal pateiktus skaičius, proporcijos pagal ūkininkų amţių 2016 m. sausio 1 d. buvo:  

47 proc. ūkiai, kuriuose ūkininkauja asmenys nuo 40 iki 65 metų, 17 proc. – vadinamieji 

jaunieji ūkininkai, t. y. asmenys iki 40 metų amţiaus, 36 proc. – vyresni kaip 65 m. ūkininkai. 

Daugiausiai jaunųjų ūkininkų buvo Vilniaus ir Kauno apskrityse, maţiausia – Alytaus ir Telšių 

apskrityse. Tai rodo, kad jaunųjų ūkių skaičius sąlyginai maţas ir paskatų jiems kurtis gerų taip pat 

nėra. Lietuviai yra itin gudri tauta ir, jeigu tik atsiranda nors kokia terpė su lengvesnėmis sąlygomis, 

pirmieji gudročiai bus ne tie, kurie nuo maţumės dirba su tėvais ţemės ūkyje ir savo ateitį sieja su 

ţemdirbio dalia, o tiek, kurie prieina prie įvairios informacijos ir gudriai išmąsto kaip apeiti 

reikalavimus, kad atitikti visas sąlygas realiai neūkininkaujant, bet be priekaištų parengti projektus 

jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Jokia čia paslaptis, kad prieš 10 metų kurtis kaime buvo „ne lygis“, o 

tie, kas kūrėsi, buvo vienaip ar kitaip susiję su ţemės ūkiu. Šiandien ţemės ūkis yra verslas ir, kad ir 

kaip visi pyktume dėl gerokai maţesnių tiesioginių išmokų uţ plotus, reikia pripaţinti, kad išmokos, 

didėjanti ţemės kaina rinkoje ir vilioja daugelį susieti save su ţeme, kad ir koks tas lopinėlis jos 

būtų.  

Kita problema kuriantis ir jau ūkininkaujant – ţemės įsigijimas.  

Registrų centro duomenimis, 2000-ųjų pradţioje hektaras ţemės ūkio paskirties ţemės 

vidutiniškai kainavo 297 eurus. Tūkstančio eurų ribą kaina perţengė 2008-aisiais, o 2014 metų 

vidurkis jau peršoko 2 tūkst. eurų. Šiandien uţ hektarą galima kloti 3 tūkst. eurų ar dar daugiau. 

Tikrai ne kiekvieno kišenei tokie pinigai. 

Mes patys pernai metais iškėlėme klausimą grįţti prie mūsų politikų priimto sprendimo nuo 

2014 m. pradėtos taikyti Lietuvoje pirmųjų 30 hektarų rėmimo schemos. Visi atsimenate, kad LŪS 

bei kitos ţemdirbių organizacijos prieštaravo šios schemos įvedimui. Kaip tik uţvakar šį klausimą 

svarstė Seimo Kaimo reikalų komitetas, ar tokią rėmimo schemą reikėtų išlaikyti ir 2017 m. Jie 

priėmė sprendimą, kad ir toliau bus taikomos pirmųjų hektarų išmokos, šiai priemonei skiriant 15 

proc. tiesioginių išmokų voko. Prieš savaitę nuomonę šiuo klausimu elektroniniu paštu rinko ir 

Ţemės ūkio rūmai ir, kiek supratome iš spaudos, parengė netgi rezoliuciją, kad šiai rėmimo schemai 

taip pat pritaria. Nuo mūsų organizacijos nuomonės išreiškimo susilaikiau ir išsakiau, kad LŪS savo 

nuomonę pareikš šiame suvaţiavime priimtoje rezoliucijoje.  

Mums reikia gerai pagalvoti, ar iš tikrųjų tai yra teisingas sprendimas, turėjęs realios įtakos 

ţemės nuomos kainos pakilimui, ţemės savininkų norui nutraukti ţemės nuomos sutartis ir tiesiog 

uţsiimti tik ţemės geros agrarinės būklės palaikymo prieţiūra. Beje, Estija pirmųjų hektarų rėmimo 

netaiko. 

Šiemet Europos Sąjunga mums grasina sankcijomis dėl 2014 m. geguţės 1 d. priimto grieţto 

ţemės ūkio paskirties ţemės įsigijimo įstatymo. Aišku, mūsų valdininkai suskubo parengti įstatymo 

pakeitimų projektą. Turėjome pripaţinti, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstymui 

pateiktas projektas ţeidţia visą Lietuvos ţemdirbių visuomenę, kurie iš tikrųjų ţemę dirba ir 

rūpinasi jos prieţiūra. Mums nesuprantamos kai kurios projekto rengimą paskatinusios prieţastys ir 

keliami tikslai, tokie kaip sąlygų lengvinimas įsigyti ţemės ūkio paskirties ţemę tiek fiziniams, tiek 

juridiniams Lietuvos asmenims ir sudaromos tokios pačios sąlygos ţemę įsigyti uţsienio piliečiams, 

dėl kurių ir buvo taip sunkiai 2014 m. pavasarį priimtas gana grieţtas dabar galiojantis įstatymas.  
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Tenka sutikti, kad ţemdirbiai priėmė jiems keliamus gana aukštus reikalavimus ir juos vykdo, 

norėdami įsigyti ţemės ūkio paskirties ţemę. Yra taisytinų dalykų, tačiau tai nėra pagrindas iš 

esmės keisti įsigijimo sąlygas. Mes prašome nekeisti šiuo metu galiojančiame įstatyme įtvirtintų 2 

straipsnyje nuostatų, apibrėţiančių kas turi teisę įsigyti ţemės ūkio paskirties ţemę.  

Ypatingai daug pastabų 2015 metais Ūkininkų sąjunga teikė dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-

2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama 

investicijoms į ţemės ūkio valdas“. Į daugumą LŪS pasiūlymų buvo neatsiţvelgta renkant paraiškas 

2015 m. ir jos įvardintos kaip nekonstruktyvios. Tačiau 2016 m. taisyklėse kai kurie tada buvę 

„nekonstruktyvūs“ pakeitimai įtraukti ir, pasirodo, jie buvo teisingi. Tai dėl paramos sumaţinimo 

vienam pareiškėjui iki 200 tūkst. Eurų, dėl prioriteto tiems, kurie negavę iš viso paramos 

ankstesniuose laikotarpiuose, dėl nepagrįstai didelės paramos statantiems šiltnamius, parama pagal 

dydį buvo išskaidyta į du šaukimus. Tik gaila, kad tie sprendimai pavėluoti.  

Išmintingi mokosi iš kitų klaidų, o kvailiai iš savų. Deja, tuos kvailio rūbus daţnai pritaiko 

mums patiems.  

Mane kai kurie kaltina, kad būtent mano iniciatyva šiemet buvo nuimti balai nuo prioritetinių 

šakų. Tačiau Lietuvos ūkininkų sąjungoje visada vyko karštos diskusijos ir mūsų nariai kategoriškai 

nesutiko, jog skiriant balus, jeigu įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, 

darţininkystės sektoriaus projektas, šiems sektoriams šiemet vėl būtų skiriama 20 balų. Tai kad 

dabar šioms šakoms yra 13 balų, manau, jau yra kompromisas. Nors turiu pasakyti, kad daţnai jau ir 

nesuprantu, ko mes iš tiesų norime, nes visų pageidavimai yra kardinaliai skirtingi, o juos apjungti 

ginant bendrus siekius, darosi vis sunkiau.  

Visi gerai atsimena, jog 2015 m. po paramos investicijoms į ţemės ūkio valdas buvo labai 

daug nusivylusiųjų. Vakar baigėsi paraiškų rinkimas 2016 m. šaukimui. Paskutiniais mano 

pastebėtais duomenimis, skelbiamais nacionalinės mokėjimo agentūros tinklapyje, buvo gautos 694 

paraiškos uţ 51 mln. eurų sumą. Gal šiandien suvaţiavime dalyvaujantis Agentūros direktorius 

vėliau pateiks kokią tikslesnę informaciją, kuri, manau, per vakar dieną bus tikrai pasikeitusi. Kaip 

bebūtų, bet būtent Kaimo plėtros paramos priemonių parama prisideda prie modernesnio, našesnio 

ir inovatyvesnio ţemės ūkio kūrimo. Remiantis 2016 m. birţelio 1 d. duomenimis, traktorių, 

savaeigių, ţemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre buvo įregistruoti 270 tūkst. 536 vienetai 

priemonių. Šio registro objektų skaičius kasmet padidėja maţdaug dešimtadaliu. Laikoma, kad šių 

skaičiaus augimo prieţastys yra Europos Sąjungos parama ūkininkams. Daugiausia 2015 m. ţemės 

ūkio technikos įregistruota Vidurio Lietuvoje – Šiaulių, Kauno, Panevėţio ir Marijampolės 

apskrityse, maţiausiai – Utenos, Alytaus ir Telšių apskrityse. 

Baigdamas investicijų į valdas temą noriu pasidţiaugti, jog tiek 2015 m., tiek 2016 m. 

paraiškų rinkimas rodo, jog balų skyrimas uţ asocijuotą narystę padidino ţemdirbių savivaldos 

organizacijų narystės svarbą, kai uţ dalyvavimą organizacijos veikloje ţemdirbys gali gauti realią 

grąţą – papildomus balus siekiant ūkio modernizavimo. Tai buvo ilgų diskusijų su Ţemės ūkio 

ministerijos vadovybe pasiekimas.  

Tik gaila, kad kai kurios ţemdirbius atstovaujančios ir juos vienijančios organizacijos dėl 

tarpusavio susikalbėjimo trūkumo ir trumparegiškumo siūlė atsisakyti šių balų. Dţiaugiuosi, kad 

visas įdirbis per niek nenuėjo. Lietuvos ūkininkų sąjunga 2015 m. išrašė per 550 paţymų savo 

nariams, o vien per šiuos metus 760. Šiemet daugiausiai paţymų iš LŪS reikėjo nariams iš 

Ignalinos, Kelmės, Kėdainių, Raseinių, Šakių, Šilalės, Šilutės, Vilkaviškio ir Telšių rajoninių 

skyrių. Gaila tik, kad  informacijos, kiek LŪS narių buvo patvirtinta tinkamais pareiškėjais, 

neturime.  

Jau du metai kaip didelę krizę išgyvena Lietuvos pieno ūkis. Karvių bandų nuo 2013 m. 

pradţios iki 2016 m. pradţios sumaţėjo 17 tūkst. 150 vienetų, tai yra beveik 25 proc. 2016 m. 

karvių skaičius sparčiai maţėjo iki kovo mėn., o nuo balandţio po truputį vėl pradėjo didėti. Tuo 

tarpu pastaraisiais metais pieno apimtys maţėjo apie 4 proc., tai rodo, jog nors bandos stipriai 

maţėja, bet primilţiai didėja. Kaip bebūtų gaila, pieno sektoriuje 2015 m. Lietuvoje vyravo smulkūs 

1–2 karvių ūkiai. Tokių ūkių šalyje buvo net 46 proc. visų karvių ūkių. Statistiškai tik 9 proc. ūkių, 

kuriuose laikoma virš 21 karvių.  
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Todėl galime plėšytis kiek norime dėl pieno situacijos Lietuvoje, šitie skaičiai parodo, jog 

Lietuvoje trūksta geros kokybės ţaliavinio pieno ir pieno perdirbėjai, besiremdami oficialia 

statistika, visaip mumis manipuliuoja. Aš sutinku, jog smulkūs pieno ūkiai geba ir gali dirbti, bet jie 

tiesiog gaudami itin maţą kainą iš perdirbėjų dėl prastesnės ţaliavinio pieno kokybės neturi 

galimybių gauti kreditus ir pasinaudoti bent smulkiems ūkiams skirta parama. Tačiau tie ţmonės 

dirba ir gali dirbti toliau, būdami ne pašalpų prašytojais ar priklausantys naujai emigracijos bangai. 

Taip, čia reikalinga kooperacija, bet kaip suvesti ţmones, kai kooperacija Lietuvoje gali prisidengti 

tik apie ją rengiantys mokymus, o norinčių kooperuotis daugiau neatsiranda? Visi laukia 

kooperatyvo Pienas LT intensyvesnės veiklos pradţios. Gaila, tačiau įvairios aplinkybės lemia, jog 

ta data vis nusikelia. Ne kartą kreipėmės su kitomis organizacijomis, kad šis kooperatyvas būtų 

pripaţintas valstybinės reikšmės strateginiu objektu ir tokiu būdu uţtikrinti konkurencingumo 

skatinimą su pieno perdirbėjais, tačiau tai vis nepavyksta. 

Turiu pasakyti, kad ne vien pieno ūkiams šiandien sudėtinga. Ypač dabar, kai jaučiami didesni 

klimato svyravimai, kurie pasireiškia labai nevienodai. Šiemet dalies Lietuvos rajonų pasėliai 

stipriai nukentėjo nuo iššalimo, pavasarinės sausros. Tai reiškia, jog sunkmetį išgyvena visos ūkio 

šakos ir jo pabaigos nematyti. 

Šią savaitę Seimas baigė visų,  daugiau kaip keturių dešimčių įstatymų, įtrauktų į lankstesnius 

darbo santykius ir socialinės sistemos reformą nustatantį socialinio modelio paketą, svarstymą ir 

priėmimą. Dauguma jų įsigalios kitąmet. Kiek jie bus naudingi ar ţalingi ţemės ūkiui, pamatysime 

netolimoje ateityje. Pagal šiuos nutarimus nuo 2017 metų Sodros įmokas privalomai mokėtų ne 

maţesnius kaip 8 ekonominių dydţių ūkius valdantys ūkininkai. Abejoju, ar čia pats geriausias 

sprendimas. Mes siekėme, jog nebūtų apmokestinti visi smulkūs ūkiai iki 4 EDV, kaip kad kai kurie 

siūlė, tačiau sutikome ir palaikėme Ţemės ūkio ministerijos pasiūlymą, jog tos lubos būtų pakeltos 

iki 6 EDV. Sodros įmokos Lietuvoje pakankamai didelės, bet ir socialinės problemos mūsų šalyje 

didelės. Šiomis dienomis priimtas naujas pensijų skaičiavimo įstatymas taip pat didelio optimizmo 

nesuteikia. Kita vertus, ūkių savininkai galės savarankiškai mokėti net ir būdami maţesni nei 8 

EDV. Ūkininkai vis skundţiasi, jog mokėdami tokias dideles įmokas iki šiol neturėjo teisės gauti 

ligos pašalpos. Daugelis norėtų tiesiog sudarytų sąlygų rinktis, mokėti jam pilnai įmokas ar ne, bet 

uţtat turėti galimybę apsidrausti pilnu socialiniu draudimu gauti visas paslaugas iš Sodros. Nuo 

2017 m. tokia galimybė jau bus, jeigu visam Seime priimtam įstatymų paketui pritars Lietuvos 

Respublikos Prezidentė.  

Valstybinė mokesčių inspekcija šiemet įgyvendina IMAS sistemą, kuri įsigalios  nuo spalio 

mėn. ir taip pat palies PVM mokėtojus ūkininkus dėl išrašytų PVM sąskaitų faktūrų ir vaţtaraščių 

duomenų suvedimo bei pateikimo mokesčių inspekcijai. Taigi, iššūkių su kiekviena diena vis 

daugiau. Klausimas: kaip suspėti gyvulius ir laukus apeiti, ir ūkio darbus suţiūrėti suţiūrėti, ir 

didėjančias popierių apimtis susitvarkyti, ir įvairių institucijų tikrintojus priimti?  

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

pozicijas keliamomis problemomis: 

 Dėl atskirų Bendrosios ţemės ūkio politikos pirmojo ramsčio elementų taikymo 

sprendimo ir politikos įgyvendinimo supaprastinimo; 

 Dėl 2014-2020 m. Kaimo plėtros programos priemonių įgyvendinimo taisyklių, tame tarpe 

ir EIP‘o projektų ; 

 Ţemės ūkio paskirties ţemės įsigijimo įstatymo tobulinimo; 

 Dėl valstybinės paramos priemonių jauniesiems ūkininkams įsigyjant ţemės ūkio 

paskirties ţemę; 

 Dėl ţemės nuomos pajamų apmokestinimo tvarkos; 

 Dėl nuo 2015 m. liepos 1 d.  įvesto akcizo ţemdirbiams  ir 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; 

 Dėl įtemptos situacijos ţemės ūkio sektoriuje, kilusios dėl Rusijos embargo ir kiaulių 

maro; 

 Dėl trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės aprašo; 
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 Dėl Augalų apsaugos produktų įveţimo, veţimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai 

taisyklių patvirtinimo;  

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

 Dėl nuodingųjų medţiagų grupei priskiriamų produktų sąrašo perţiūrėjimo, susijusios su 

Reglono uţdraudimu; 

 Dėl neonikotinoidais beicuotos vasarinių rapsų sėklos naudojimo; 

 Dėl pasiūlymo įvesti melioracijos mokestį; 

 Dėl rengiamo dirvoţemio įstatymo; 

 Dėl veterinarijos gydytojų kaime; 

 Dėl valstybinio socialinio draudimo įstatymo straipsnių keitimo; 

 Dėl traktorių registravimo taisyklių pakeitimo projekto; 

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

 Dėl vietinio ūkininkavimo ir tiesioginio pardavimo ţenklinimo sistemos; 

 Dėl medţiojamų gyvūnų padarytos ţalos ţemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo 

metodikos projekto; 

 Dėl susietosios paramos sertifikuotomis sėklomis apsėtų plotų rėmimo; 

 Dėl deklaravimo taisyklių tobulinimo ir Ţalinimo elementų taikymo; 

 Dėl deklaruojamų išmokėtų avansinių išmokų. 

 Dėl afrikinio kiaulių maro prevencijos priemonių. 

 

Tenka apgailestauti, kad ne visais klausimais pavykdavo pasiekti norimo rezultato, bet vilties 

reikia neprarasti, nes iššūkių su kiekviena diena tik didėja. 

Apie Lietuvos ūkininkų sąjungos gaunamas lėšas ir patirtas išlaidas savo pranešime 

nepasakosiu. Visi nariai yra gavę detalią veiklos ataskaitą uţ 2015 m., o bendra informacija bus 

pateikta revizorės Onutės Račkienės pranešime.  

Priminsiu tik tai, kad šiandien Lietuvos ūkininkų sąjunga jungia 43 narius. Š.m. geguţės 24 d. 

į mūsų tarpą po kelių metų pertraukos vėl sugrįţo Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga. Bendrai 

Lietuvoje per mūsų narius yra apsijungę apie 4300 ūkininkų ūkių. Turime pora narių – rajoninių 

skyrių, kurie jau keletą metų nemoka nario mokesčio. Tačiau visumoje noriu pasidţiaugti, kad mūsų 

organizacijoje nario mokesčio klausimą pavyko išjudinti, apie tai kalbant kiekvieno prezidiumo 

posėdţio metu. Norėtųsi, jog su paskutine metų diena jis būtų gautas visu 100 proc., bet kol to dar 

nėra, turime pasistengti. Nario mokestis pernai metais buvo padidintas ir akivaizdu, kad 

neišvengiamai jį reikės didinti ir ateityje, norint stiprinti organizacijos svorį ir įtaką, nes projektinės 

lėšos gerokai maţėja. Jau 2015 m. jos buvo maţesnės, o 2016 m. dar gerokai sumaţės, nes Lietuvos 

kaimo tinklo nariai patys nebevykdys jokių projektų ir tam lėšų negaus. Iki šiol ir mes esame 

galutinai nenusisprendę dėl jau 22 metus vykusio konkurso „Metų ūkis“ organizavimo. Tiesiogiai 

jam lėšų iš Kaimo tinklo ar nacionalinių lėšų šiemet nebus skirta.  

Šių metų rudenį vyks rinkimai į Seimą. Ţinau, jog kai kurie ant manęs pykstate, jog aš 

neatsiklausęs Jūsų įstojau į pasirinktą politinę partiją ir taip, neva, paţeidţiauLietuvos ūkininkų 

sąjungos įstatų reikalavimą, kad LŪS pirmininkas neturi priklausyti jokiai politinei partijai. Noriu 

pabrėţti, jog visus tuos metus, kai buvau išrinktas pirmą kartą ir vėliau perrinktas pirmininku du 

kartus nebuvau jokios partijos narys. Dar 2014 metų suvaţiavime pasakiau, jog tai bus mano 

paskutinė kadencija einant LŪS pirmininko pareigas. Taip ir yra. Esu įsitikinęs, kad teisiškai 

nenusiţengiau. Tai, kad mano kadencijai einant į pabaigą nusprendţiau pabandyti pasukti politiko 

keliu, yra mano asmeninis pasirinkimas. Kai pasidairai aplinkui, matai, kad visi tik deklaruoja, kad 

yra sustabdę narystę tam tikroje partijoje, bet realiai, būdami vieši ţmonės, vienaip ar kitaip 

atstovauja savo pasirinktai partijai. Aš stengiuosi neplakti savo einamų visuomeninių pareigų su 

partiniais reikalais.  

Baigdamas savo kalbą, norėčiau visiems palinkėti daugiau vienybės, susikaupimo ir 

kiekvienam gerai pasiskaičiuoti kaip išgyventi horizonte nematant sunkmečio pabaigos. Europos 

Sąjungos biudţetas greičiausiai greitu laiku bus perţiūrėtas ir labai abejoju, ar jis bus mums toks 
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palankus, kokio mes norėtume. Tuo labiau, kai gamybos kainos visur progresyviai kyla, o uţ 

produkciją gaunamas atlygis gerokai atsilieka.  

Ūkininkų sąjungos nariams - įgaliotiems narių pirmininkams, savo pavaduotojams, noriu 

padėkoti uţ bendrą idėjinį darbą drauge, uţ karštas diskusijas, uţ išsakytas pastabas ir kartais 

pasakomą AČIŪ – viskas yra svarbu ir reikalinga šiame sudėtingame ir  tuo pačiu daţnai 

nedėkingame visuomeniniame darbe. Einant paskutiniams mano kadencijos metams, noriu visiems 

palinkėti susitelkti bendram darbui ir dėti pastangas ieškant naujo Ūkininkų sąjungos lyderio, 

atitinkančio tvirtos, nepriklausomos ir savo tvirtą nuomonę turinčios organizacijos lūkesčius. Siūlau 

nepalikti tai paskutiniam mėnesiui ir nepasiduoti netikrų pranašų saldiems ţodţiams. Jie liūliuoja, 

ţada graţų rytojų, bet tik tiek. Visais atvejais, kaip rodo istorija ir patirtis, apsimetėliai įveda 

destrukciją ir po savęs palieka ilgą virtinę ilgalaikių problemų.  

Visiems linkiu stiprios sveikatos, gero derliaus, konstruktyvių sprendimų ir palankaus 

valdţios poţiūrio, sprendţiant mūsų problemas.  

 


