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Ekspertai deleguoti dalyvauti LŪS 

atstovavimo veikloje 2017 m.  

Tiesioginės išmokos ir žalinimas – Aušrys  

Macijauskas / Ignas Jankauskas.  

 Javai, aliejinės ir baltyminės kultūros– Zigmantas  

Aleksandravičius. 

Daržovių sektorius – Zofija Cironkienė. 

Kiaulienos sektorius – Algis  Baravykas. 

 Jautienos sektorius – Andrius Baublys.  

Avienos ir ožkienos sektorius – Žilvinas.    

Augustinavičius. 

Gyvūnų gerovė ir sveikata – Vytautė Matusevičienė. 

Mokesčių ir teisės klausimai bei ekonominė analizė –  

Rita  Petraitytė. 

GEOPA-COPA – Jovita Motiejūnienė. 

 



Darbo grupių posėdžiai, konferencijos, 

seminarai kuriose dalyvavo LŪS siųsti 

ekspertai 
• Pasėliai: grūdinės, aliejinės ir  baltyminės kultūros (7)  
• Gyvulininkystės produktai: 

• Kiaulienos sektorius (8) – tame sk. EK kiaulienos prognozės darbo 
grupės posėdžiai ir seminaras 

• Jautienos sektorius (3)  
• Avienos, ožkienos sektorius (3) – tame sk. specialioji darbo grupė dėl 

laukinių mėsėdžių daromos žalos  
• Tiesioginės išmokos ir žalinimas (2) 
• Vaisiai ir daržovės (4) 
• Gyvūnų sveikata ir gerovė (2) 
• Mokesčių ir teisiniai klausimai (3) 
• COPA ir COGECA Prezidiumo posėdžiai (2) 
• GEOPA–COPA posėdžiai (3) 
• COPA-COGECA seminarai BŽŪP ateities tema (2)  

 

 

VISO: 41 renginiai 

 



EK Pilietinio dialogo grupės 

 Tiesioginės išmokos ir žalinimas 

 Pasėliai: grūdinės, aliejinės, baltyminės kultūros  

 Gyvulinės kilmės produktai: jautiena, kiauliena, aviena 

 Sodininkystė/daržininkystė, alyvuogininkystė, spiritiniai 
produktai 

 Aplinka ir klimato kaita 

 Tarptautiniai žemės ūkio aspektai 

 Pienas ir pieno produktai 

 BŽŪP 

 Kaimo plėtra 

 Ekologinis ūkininkavimas 

 Kokybė ir produktų reklama 

 Miškininkystė ir kamščiamedžiai 

 Vynas 

 

 



VYKDYTA VEIKLA 2017 M. 

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

• Dalyvavimas Europos Komisijos pilietinio dialogo grupių 
posėdžiuose. 

• Dalyvavimas viešosiose konsultacijose, klausimynų ir 
anketų pildymas. 

• Informacijos sklaida nariams.  

• Bendri raštai, kreipimaisi.  

• Dvišalių susitikimų metu apsikeista informacija apie 
įvykius ir situacijas žemės ūkio šakose su įvairių ES šalių 
ekspertais. 

 

 



Gvildentos temos, problemos 

• BŽŪP ateitis: viešosios konsultacijos, pozicija, 

komunikatas; 

• BŽŪP supaprastinimas – Omnibus reglamentas; 

• Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES derybos ir 

pasėkmės; 

• Prekybos sutartys su ne ES šalimis ir pasaulio 

regionais (Kanada, Japonija, Mercosur šalys); 

• Pesticidų naudojimas ir draudimai 

 

 



GEOPA-COPA aktualijos  

• Europos kovos su nedeklaruojamu darbu 

platforma; 

• Europos socialinių teisių ramstis  

– Direktyva dėl rašytinės darbo sutarties;  

• Sveikata ir sauga darbo vietose; 

• Pabėgėlių integracija;  

• Brexit įtaka užimtumui: labiausiai liečia 

sezoninius darbuotojus iš ES;  

 



ES Komisijos komunikatas 

“Maisto ir ūkininkavimo ateitis” 
• Ypatingai ambicingas planas. Ar jo įgyvendinimui bus skirta 

pakankamas biudžetas? 

• Jokių užuominų apie finansinę perspektyvą, nes derybos dėl 
BŽŪP voko bus didžiausias iššūkis;  

• Bus išlaikyta dviejų ramsčių politikos struktūra: I – tiesioginės 
išmokos ir II – kaimo plėtra;  

• Į rezultatus orientuota parama. Greičiausiai ir I-mojo ramsčio;  

• Šeimos ūkio modelio skatinimas;  

• Labai didelis dėmesys: klimatui, aplinkai ir visiems su tuo 
susijusiems iššūkiams; inovacijai, naujausių technologijų 
naudojimo skatinimas; “Išmanaus kaimo” kūrimas; 

• Žadama stiprinti ūkininkų pozicijas maisto tiekimo grandinėje, 
kad šie daugiau užsidirbtų iš rinkos; 

• Pagalba žemdirbiams rizikos valdymo procesuose per įrankius, 
ūkininkų bendradarbiavimą, tinklaveiklą, organizacijas  

 

 



ES Komisijos komunikatas -  

Tiesioginės išmokos 

• Pripažįstama, kad TI mažina atotrūkį tarp pajamų 
gaunamų iš žemės ūkio ir pajamų kituose sektoriuose; 

• TI – teisingas pajamų rėmimas, padedantis 
ūkininkams užsidirbti pragyvenimui; 

• BŽŪP turi sumažinti skirtumus tarp šalių narių 
paramos atžvilgiu; net jeigu egzistuoja darbo jėgos ir 
žemės kainos skirtumai, visi ūkininkai susiduria su 
panašiais iššūkiais;   

• TI vertinamos kaip būdas užtikrinti, kad didžioji 
aktyviai dirbamos žemės dalis būtų tvarkoma pagal 
aplinkai naudingą praktiką;  



ES Komisijos komunikatas -  

daugiau laisvės šalims narėms = 

• = Komisija iškelia tikslus, ŠN sugalvoja strategijas ir 

planus, kaip juos pasiekti; 

•  = daugiau įtakos ŠN kuriant paramos atitikties ir 

kontrolės sistemas gavėjams; 

• = ŠN kuria savo schemas, stimuliuojančias kartų 

atsinaujinimą, jaunimo įtraukimą per nacionalinius 

įstatymus;  

• = ŠN parenka priemones, kurios yra efektyviausios 

dirbti žemę pagal aplinkai naudingą praktiką; 

 



Įtaka galutiniam rezultatui    

• Brexit;  

• Neaiški politinė situacija ES valstybėse donorėse; 

• Derybos dėl finansinių aspektų: 

– Ne itin palanki situacija Lietuvai, nes turi tris derybinius 

klausimus: žemės ūkis, sanglauda ir Ignalinos atominė 

elektrinė. 

• Parlamento narių ir Komisijos narių kaita – ar bus noras 

tęsti susitartus rezultatus? 

 

 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 


