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DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PERKĖLIMO Į KAUNĄ
Jau antri metai vyksta įvairaus lygio diskusijos dėl Ţemės ūkio ministerijos (ŢŪM)
perkėlimo į Kauną. 2019 m. vasario 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė ŢŪM
perkėlimui į Kauną ir nusprendė kitų metų valstybės biudţete numatyti tam reikalingas lėšas. Taip
pat buvo nuspręsta, kad perkėlus ŢŪM į Kauną, toliau bus svarstomas ir ŢŪM pavaldţių
institucijų – Nacionalinės ţemės tarnybos (NŢT) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) perkėlimas. Pati ŢŪM deklaruoja, kad ją ir jai pavaldţias dvi institucijas perkėlus į Kauną, jos bus
lengviau pasiekiamos socialiniams partneriams, bus daugiau karjeros galimybių ţemės ūkio
specialistams. Tarp ţemdirbių buvo ir yra tuo klausimu įvairių nuomonių. Kai kurie piktinasi, kodėl
būtent į Kauną, o ne į kitą Lietuvos regioną, nes akivaizdu, jog regioninės paramos šiuo metu
gerokai labiau reikia kitiems Lietuvos regionams, o ne bene sparčiausiai augančiam Kaunui. Tačiau
ar nuo perkėlimo geriau spręsis problemos, kai visos kitos svarbios institucijos, su kuriomis
bendrauja ŢŪM, liks Vilniuje? Greičiausiai ne.
ŢŪM deklaruoja, jog nuo š.m. balandţio Kaune turėtų veikti „veidrodinė“ ministerija,
kurioje dirbs nuo 30 iki 60 darbuotojų. Galutinai ŢŪM į Kauną turėtų būti perkelta 2020 metų
pirmąjį ketvirtį, o tam šiuo metu pradėtos patalpų paieškos. Darbuotojai neva galės dirbti ir
nuotoliniu būdu, kas irgi sunkiai suprantama. Visa ţemdirbiška visuomenė puikiai prisimena, jog
ŢŪM vadovaujant prof. K. Prunskienei, 2007 m. rudenį Kaune buvo įsteigtas bendradarbiavimo su
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socialiniais partneriais skyrius, į kurį vėliau, ŢŪM vadovaujant K. Starkevičiui, iš Vilniaus buvo
perkeltas ir „Programos „Leader" ir ţemdirbių mokymo metodikos centras“, kuris nuo 2018 m.
spalio 1 d. yra likviduojamas. Ar tai pasiteisino, ar atsirado daugiau bendravimo su socialiniais
partneriais, ar sustiprėjo regionas? Tikrai ne.
Šią savaitę pasirodė informacija, jog ŢŪM iškėlimas bus finansuojamas iš ţemdirbiams
skirtos paramos priemonės „Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama uţ 2019 metų karves
ţindenes bei telyčias“. Esą tokia praktika ŢŪM įprasta, tad nuspręsta iš šios priemonės paimti 200
tūkst. eurų ir skirti juos ministerijos iškėlimui. Vėliau, neva, jie bus grąţinami. Galbūt. Bet puikiai
ţinome, jog kartais paimtos lėšos iš priemonių ima ir nesugrįţta, o vėliau jos nuimamos nuo dar kitų
ţemės ūkio šakoms skirtų lėšų ir taip tas ratas sukasi be galo. Todėl, stebint iš šalies, vis labiau
akivaizdu, jog ŢŪM kėlimo kaina yra per didelė. Bet kuriame versle, o ypatingai ţemės ūkyje,
norėdamas išlikti, turi labai tiksliai skaičiuoti. Ir ne tik skaičiuoti, bet ir apgalvoti, kaip pavyks
tinkamai organizuoti darbus, turėti tam reikalingus ţmones. Jeigu perkėlimas nepasiteisins, jis vėl
bus atliktas visų mokesčių mokėtojų pinigais. Tai ar mes tikrai tokie turtingi?
Vasario 26 d. turėjome savo organizacijos išplėstinį prezidiumo posėdį ir kadangi prasidėjo
jau realūs ŢŪM iškėlimo darbai, nariai patys iškėlė klausimą balsavimui. Balsuojant nuspręsta, jog
LŪS laikosi pozicijos, kad ŢŪM kėlimas į Kauną yra betikslis. Tuo labiau, jog nėra aiškių
paskaičiavimų, kiek tai kainuos ir kokią duos realią ekonominę naudą. ŢŪM vis labiau maţėja
dirbančiųjų, ypač tarp specialistų, ir vis labiau vilkinasi įvairūs spręstini klausimai. Išvengiant šio
chaoso ir iš jo sekančių pasekmių, ŢŪM ir toliau turėtų likti Vilniuje.
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