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DĖL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023-2027 M. STRATEGINIO 

PLANO RENGIMO IR PRISTATYMO 

 

 

 Valstybėms narėms duotas laikas pasiruošti Žemės ūkio ir kaimo plėtros 20223-2027 metų 

strateginius planus nenumaldomai senka. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 

2021/2115 106 straipsnis įpareigoja Valstybes nares parengti BŽŪP strateginius planus taikant 

skaidrias procedūras ir į plano rengimą įtraukiant ekonominius bei socialinius partnerius, įskaitant 

žemės ūkio sektoriaus atstovus. Reikia pripažinti, kad Lietuvoje BŽŪP strateginis planas (toliau – 

Strateginis planas) rengiamas chaotiškai be aiškios komunikacijos su žemdirbių visuomene ir jo 

pristatymo visuomenei plano.  

 Š.m. gruodžio 9 d. Žemės ūkio ministerija surengė Strateginio plano pristatymą, kuris sukėlė 

didelius lūkesčius, teikė vilčių, kad padaryta didelė dalis darbo, bet nuvylė savo turiniu: buvo 

pristatomas bendras dokumentas, kuris iš esmės kaip visuminis dokumentas nė neegzistuoja ir 

šiandien. Skubos tvarka organizuotas gyvas ir nuotolinis pristatymas, kviečiant į neva būsiančias 

konstruktyvias diskusijas, tačiau prie iš vakaro išplatinto kvietimo nebuvo pridėta pristatyme 

planuojama aptarti medžiaga, nepridėtas ir visas svarstomas visuminis dokumentas, rodantis bendrą 

plano nuoseklumą bei darną ir leidžiantis sekti daromus pakeitimus, papildymus. Darome prielaidą, 

kad ŽŪM skubiai rengia susitikimus su plačiąja žemdirbių visuomene ne su tikslu informuoti ją, 

duodant pakankamai laiko tinkamai reaguoti ir diskutuoti, o vien tam, kad galėtų užpildyti 

privalomąjį Strateginio plano III priedą „Konsultacijos su partneriais“, kuriame greičiausia bus 

nurodytas „platus” spektras vykdytų susitikimų, nors jie labiau primena „varnelės uždėjimą” nei 

rimtas konstruktyvias diskusijas.  

 Pristačiusi bendro pobūdžio skaidres apie politinius sprendimus ŽŪM davė socialiniams 

partneriams, o t.y. iš esmės asocijuotiems ūkininkams, laiko iki gruodžio 23 d. teikti savo pastabas 

ir pasiūlymus planui. Mūsų organizacijoje nariams kyla klausimai: kokias pastabas galima teikti, jei 

nesimato dokumento visumos, net nėra aiškių apibrėžimų, dėl kurių būtų susitarta, kad visos pusės 
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suprastų vienodai tuos pačius terminus; ir kam reikia kartoti tas pačias pastabas, jei į jas, pateiktas 

raštu per visą 2019-2021 metų laikotarpį, nėra atsižvelgiama? Lietuvos ūkininkų sąjunga, o ir kitos 

žemdirbių organizacijos neturi tokių žmogiškųjų resursų, kad ŽŪM tinklalapyje esančią 

fragmentuotą medžiagą su BŽŪP plano atskiromis dalimis galėtų vietoj už plano rengimą 

atsakingos institucijos – ŽŪM – sudėti į vieną dokumentą ir pateikti vertinti ūkininkams. Apmaudu, 

kad žemės ūkio sektoriaus svarbiausiam dokumentui paruošti nebuvo skiriamas deramas dėmesys, 

laikas ir personalas, dangstantis vėluojančiais patvirtinti teisės aktais ES institucijose. Europos 

Komisijos nuomone, kuri buvo išsakyta skėtinės ES žemdirbių organizacijų Copa-Cogeca (LŪS yra 

narė) prezidiumo posėdyje gruodžio 2 d., nors reglamentų tvirtinimo procedūros ir užsitęsė, 

valstybės narės seniai žinojo teisės aktų turinį ir ES institucijų trišalių derybų rezultatus. Todėl toks 

šalies narės pasiteisinimas dėl laiku neparengto Strateginio plano nebus rimtai vertinamas 

Komisijoje.  
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