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Atlikti darbai: 

• Diskusijų grupės (11 susitikimų)

• Situacijos analizė, SSGG analizė

• Konsultacijos su Europos Komisija 

• Poreikių identifikavimas

LT Strateginio plano rengimo 

darbų eiga

Vykdomi ir būsimi darbai:

• Poreikių prioretizavimas ir rangavimas

• Priemonių modeliavimas

• Priemonių aprašymas

• Išmokų ir paramos dydžių nustatymas

• Ex ante vertinimas

• Rodiklių nustatymas

• Finansinių priemonių ir pan. poreikio nustatymas

• Kita 

Priemonių 

atranka

Priemonių 

dizainas/ 

aprašymas

SSGG

Poreikiai

Situacijos analizė
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Strateginių planų rengimo stadija, kurioje šiuo 

metu yra dauguma ES šalių narių

Šaltinis: Europos Komisija, 2019 m. gruodis

LTES



Rengiant LT Strateginį planą 

turi būti atsižvelgta į:

• Nacionalinius strateginius dokumentus

– Baltąją knygą;

– Nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą 2021–2030 metams;

– 2021–2030 metų nacionalinį pažangos planą (NPP);

– Nacionalinę bioekonomikos strategiją;

– kitus planus ir strategijas.

• Europos žaliąjį susitarimą (Žaliasis kursas) „angl. Green Deal“, pvz.:

– Tvarių maisto produktų strategiją „Nuo lauko iki stalo“ (angl. „From farm to

fork“);

– Biologinės įvairovės strategiją;

– Žiedinės ekonomikos veiksmų planą.

• Kitas strategijas ir planus
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Tvarus, aplinkai tausus ir draugiškas žemės 
ūkis bei gyvybingas kaimas – stipri 
Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
kryptis po 2020 m.
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9 konkretūs BŽŪP tikslai 

+ 1 kompleksinis tikslas

1. Remti perspektyvių ūkių pajamas bei ūkių atsparumą

2. Labiau orientuotis į rinką ir didinti konkurencingumą

3. Gerinti ūkininkų padėtį vertės grandinėje

4. Padėti švelninti klimato kaitą ir plėtoti darniąją energetiką

5. Skatinti darnųjį vystymąsi ir veiksmingą gamtos išteklių valdymą

6. Padėti apsaugoti biologinę įvairovę, ekosistemas, buveines bei
kraštovaizdžius

7. Pritraukti jaunuosius ūkininkus ir skatinti verslo kūrimą

8. Skatinti užimtumą, augimą, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą

9. Siekti, kad ES žemės ūkio sektorius labiau atitiktų visuomenės poreikius
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10. kompleksinis: modernizuoti sektorių kaupiant žinias ir keičiantis jomis,

diegiant inovacijas ir gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje bei kaimo vietovėse,

taip pat skatinant praktinį jų taikymą



1. Remti perspektyvių ūkių pajamas bei ūkių atsparumą visoje 

ES teritorijoje ir taip užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu (I)
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Palaikyti žemės ūkio veiklos tęstinumą ir 

tvarumą.

Padidinti mažų ir vidutinių ūkių 

gyvybingumą.

Palaikyti gamybos lygį kai kurių ūkininkavimo 

krypčių ūkiuose, kurie susiduria su 

ekonominiais sunkumais.

Palaikyti ūkių gyvybingumą mažiau palankiose 

ūkininkauti vietovėse ir aplinkosaugos požiūriu 

jautriose teritorijose.

Padidinti jaunųjų ūkininkų ūkių ekonominį 

pajėgumą.

Metinė atsietoji išmoka už reikalavimus 

atitinkantį ha (bazinė tiesioginė išmoka).

Papildomą pajamų perskirstymo metinė atsietoji 

išmoka už reikalavimus atitinkantį ha (pirmųjų 

hektarų išmoka).

Susietoji pajamų parama skiriama kaip metinė 

išmoka už hektarą arba gyvulį.

Parama skiriama ūkininkams, vykdantiems veiklą 

vietovėse, kuriose yra gamtinių ar kitokių vietovei 

būdingų kliūčių, kaip metinė išmoka už hektarą;

Natura 2000 ir pan.

Papildoma pajamų parama skiriama jauniesiems 

ūkininkams kaip metinė atsietoji išmoka už 

reikalavimus atitinkantį ha (TI.1).

POREIKIAI GALIMOS PRIEMONĖS



1. Remti perspektyvių ūkių pajamas bei ūkių atsparumą visoje 

ES teritorijoje ir taip užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu (II)
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Didinti žemės ūkio subjektų galimybes 

pasinaudoti finansiniais ištekliais.

Taikyti skaitmeninimo sprendimus, kurie 

mažintų nuostolius ir leistų prognozuoti rizikos 

pasireiškimą ūkiuose.

Padidinti ūkių įsitraukimą į draudimo 

sistemas.

Taikyti naujus rizikos valdymo instrumentus, 

kurie užtikrintų ūkių pajamų praradimo 

kompensavimą.

Skatinti ūkius investuoti į prevencines 

priemones skirtas mažinti galimų gaivalinių 

nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir 

katastrofinių įvykių padarinius

Garantijų fondai, kiti finansiniai instrumentai 

(gražinamoji subsidija, lengvatinė paskola ir 

pan.)

Investicijos į pažangių technologijų plėtrą ir 

įvairių žemės ūkio skaitmeninimo sprendimų 

taikymą (I.1)

Parama skiriama finansiniams įnašams į 

draudimo sistemų įmokas

Parama finansiniams įnašams į savitarpio pagalbos 

fondus, įskaitant administracines jų steigimo išlaidas

Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria 

siekiama sumažinti pavojingų gyvūnų ir augalų 

ligų ar nepalankių meteorologinių reiškinių 

grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes

POREIKIAI GALIMOS PRIEMONĖS



2. Labiau orientuotis į rinką ir didinti konkurencingumą, be kita ko, daugiau 

dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, technologijoms ir skaitmeninimui
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Taikyti pažangias technologijas, diegti naujoves, 

įskaitant  skaitmeninimą, siekiant padidinti materialinių, 

žmogiškųjų ir gamtinių išteklių naudojimo efektyvumą

Padidinti ūkiuose kuriamą pridėtinę vertę, skatinant 

juose užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir 

aukštesnės pridėtinės vertės produktų gamybą.

Skatinti beatliekinių ir mažų atliekų 

technologijų taikymą ūkiuose.

Skatinti novatoriškų (naujoviškų) 

produktų iš biomasės gamybą.

Atnaujinti melioracijos sistemas, 

pertvarkant į reguliuojamas.

Investicijos į pažangių technologijų plėtrą ir 

įvairių žemės ūkio skaitmeninimo sprendimų 

taikymą (I.1)

Investicijos į žemės ūkio ir maisto produktų gamybą, 

ūkiuose užaugintos ir pagamintos produkcijos apdorojimą, 

perdirbimą ir tiekimą rinkai, pardavimų skatinimą, 

informavimą ir rinkodarą (I.2); parama vynininkystės 

sektoriui (eksporto skatinimas). Bendradarbiavimas (EIP.

Investicijos į mažesnių atliekų ir beatliekės gamybos 

technologijų plėtrą ir žemės ūkio gamybos atliekų 

perdirbimą (apsirūpinimą reikalinga įranga)

Investicijos į pažangių technologijų, techniką ir 

įrangą, skirtą naujiems ne maisto produktams 

gaminti (izoliacinės medžiagos, naujos statybinės 

medžiagos, kt.). EIP.

Investicinė parama drenažo sistemų 

pertvarkymui į reguliuojamą drenažą ir drėkinimo 

sistemų įrengimą (I.4)

POREIKIAI GALIMOS PRIEMONĖS

Pagerinti ūkių vidaus infrastruktūrą.
Investicijos į žemės ūkiui būtiną infrastruktūrą 

(kelius, tvoras ir kt.) 



3. Gerinti ūkininkų padėtį vertės grandinėje (I)
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Skatinti ūkių bendradarbiavimą, apsirūpinant 

ištekliais, plėtojant produkcijos perdirbimą, 

organizuojant logistiką ir rinkodarą.

Skatinti kooperatyvus teikti paslaugas savo 

nariams, pritaikant dalijimosi ekonomikos 

principus.

Paskatinti ūkio subjektus perdirbti ūkiuose 

užaugintą produkciją ir įsitraukti į vietinę maisto 

sistemą ir trumpas maisto teikimo grandines.

Skatinti ūkio subjektus dalyvauti nacionalinėje 

žemės ūkio ir maisto kokybės sistemoje.

Bendradarbiavimas (bendros investicijos į naujų 

produktų, praktikos, procesų ir technologijų kūrimą ir 

plėtojimą bei rinkodarą (I.3); parama gamintojų 

organizacijoms vaisių ir daržovių sektoriuje; smulkių 

ūkių subjektų bendradarbiavimas).

Bendradarbiavimo tarp žemės ūkio veiklos subjektų 

skatinimas, pvz., kai dalijamasi žemės ūkio technika, 

ūkių partnerystės grupės; (I.3); EIP; Konsultavimas.

(I.2*); Bendradarbiavimas (parama trumpoms 

maisto tiekimo grandinėms, smulkių ūkių 

bendradarbiavimui); Konsultavimas; EIP.

(I.2*); Dalyvavimas nacionalinėse ir ES kokybės 

sistemose (I.7); Konsultavimas.

POREIKIAI GALIMOS PRIEMONĖS

*I.2 - Investicijos į aukštesnės pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto produktų gamybą, ūkiuose užaugintos ir pagamintos 

produkcijos apdorojimą, perdirbimą ir tiekimą rinkai, pardavimų skatinimą, informavimą ir rinkodarą



3. Gerinti ūkininkų padėtį vertės grandinėje (II)
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Skatinti ūkio subjektus gaminti tautinio paveldo 

produktus.

Skatinti ūkio subjektus gaminti ekologišką 

produkciją.

Skatinti ūkio subjektus gaminti ES mastu 

pripažintus produktus. 

Parama tautinio paveldo produktų gamybai ir 

rinkodarai.

Parama (išmokos su ilgalaikiais įsipareigojimais) 

ekologiniam ūkininkavimui ir perėjimui prie 

ekologinio ūkininkavimo; Dalyvavimas nacionalinėse 

ir ES kokybės sistemose (I.7); Konsultavimas

Dalyvavimas nacionalinėse ir ES kokybės sistemose 

(I.7); Konsultavimas

POREIKIAI GALIMOS PRIEMONĖS



4. Padėti švelninti klimato kaitą bei prisitaikyti prie jos ir plėtoti 

darniąją energetiką
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Didinti mišku apželdintos žemės plotus.

Žemės ūkyje taikyti technologijas, mažinančias 

ŠESD emisijas ir didinančias organinės anglies 

kiekį dirvožemyje.

Užtikrinti tinkamą šlapynių žemės ūkio 

paskirties žemėje ir organinių durpžemių 

naudojimą.

Didinti ūkių atsparumą rizikai, kylančiai dėl 

klimato kaitos, taikant modernias 

vandentvarkos sistemas.

Didinti gyvulių mėšlo ir kitų šalutinių žemės 

ūkio produktų panaudojimą energijos gamybai.

Ilgalaikio įsipareigojimo paramos priemonės 

sietinos su ŽŪN apželdinimu mišku; savaime 

apaugusių miškų plotų išsaugojimu ir sutvarkymu

Investicijos, reikalingos, neariminei ūkininkavimo 

technikai ir įrangai, tiksliajai tręšimo įrangai įsigyti, 

inovatyvioms gyvulių šėrimo, laikymo technologijoms, 

mėšlo ir srutų tvarkymo sistemoms diegti ir tobulinti (I.5)

Parama mineralinių trąšų keitimui biopreparatais ar 

kitomis organinėmis trąšomis ir kt.

Ilgalaikio įsipareigojimo paramos priemonės ariamų 

durpžemių plotų keitimui pievomis; investicijos į pirminio 

vandens lygio atstatymą šlapynėje arba organiniame 

dirvožemyje bei parama šlapynių tvarkymui (I.6)

Investicinė parama drenažo sistemų pertvarkymui į 

reguliuojamą drenažą ir drėkinimo sistemų įrengimą 

(I.4)

Investicijos biodujų gamybai iš gyvulių mėšlo, 

energijos gamybai iš bioskaidžių atliekų bei jų 

panaudojimui ūkyje. 

POREIKIAI GALIMOS PRIEMONĖS



5. Skatinti darnųjį vystymąsi ir veiksmingą gamtos 

išteklių, tokių kaip vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą
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Taikyti žemės ūkio technologijas, kurios 

stabdytų dirvožemio eroziją.

Mažinti tręšimą mineralinėmis trąšomis. 

Gerinti požeminio ir paviršinio vandens 

kokybę.

(I.4*); (I.5*). Investicijos į neariminio žemės dirbimo, 

tiesioginės sėjos, tiksliojo trąšų įterpimo technika

Eko-schemos (dirvožemio kalkinimas; trinarių augalų 

auginimas; ekologinis ūkininkavimas); kompensacinė 

parama (tiesioginė sėja, 5-6 laukų sėjomaina). Investicijos 

į tiksliojo trąšų įterpimo technika.

Eko-schemos ir kompensacinė parama (tarpinių augalų 

auginimas; subalansuotas trąšų naudojimas)

POREIKIAI GALIMOS PRIEMONĖS

* I.4 - Investicinė parama drenažo sistemų pertvarkymui į reguliuojamą drenažą ir drėkinimo sistemų 

įrengimą

* I.5 - Investicijos, reikalingos, neariminei ūkininkavimo technikai ir įrangai, tiksliajai tręšimo įrangai įsigyti, 

inovatyvioms gyvulių šėrimo, laikymo technologijoms, mėšlo ir srutų tvarkymo sistemoms diegti ir tobulinti 



6. Padėti apsaugoti biologinę įvairovę, gerinti ekosistemines

paslaugas ir išsaugoti buveines bei kraštovaizdį
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Saugoti agrarinį kraštovaizdį ir didinti biologinę 

įvairovę.

Gerinti su žemės ūkiu susijusių buveinių būklę.

Saugoti biologinės įvairovės apsaugos požiūriu 

vertingus agrarinio kraštovaizdžio elementus ir 

agroekosistemas.

Negamybinės investicijos, susijusios su biologinės 

įvairovės, buveinių, kraštovaizdžių atkūrimu ir 

išsaugojimu; I.6*; Natura 2000; parama bitininkystės 

sektoriui; parama ekologiniam ūkininkavimui

Parama nepalankių ūkininkauti teritorijų (paupiai, 

statūs šlaitai ir pan.) priežiūrai; ekstensyvių pievų ir 

šlapynių tvarkymui

Parama išlaikant ar įrengiant gyvatvores, želdynus, 

medinguosius augalus, daugiamečių žolių juostas ar 

laukus įrengimas ir išlaikymas, saugant 

kraštovaizdžio elementus

POREIKIAI GALIMOS PRIEMONĖS

*I.6 - investicijos į pirminio vandens lygio atstatymą šlapynėje arba organiniame dirvožemyje bei 

parama šlapynių tvarkymui 



7. Pritraukti jaunuosius ūkininkus ir sudaryti palankesnes 

sąlygas verslo plėtrai kaimo vietovėse
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Remti jaunųjų ūkininkų ūkių įkūrimą.

Gerinti jaunųjų ūkininkų žinių ir įgūdžių lygį, 

sudarant galimybę jiems mokytis, gauti 

konsultacijas.

Padidinti jaunųjų ūkininkų prieinamumą prie 

žemės išteklių.

Skatinti verslų kūrimąsi kaime.

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, finansiniai 

instrumentai. Bendradarbiavimas (ūkių perleidimas 

ne šeimos nariui). 

Parama keitimuisi žiniomis ir informavimui (sprendžiant 

aplinką tausojančių ir aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių 

technologijų diegimo, trumpų tiekimo grandinių 

organizavimo, klimato kaitos keliamus iššūkius, užtikrinti 

darnų ūkių valdymą, kt.)

Papildoma pajamų parama jauniesiems ūkininkams 

(TI.1), finansiniai instrumentai.

POREIKIAI GALIMOS PRIEMONĖS

Parama ne žemės ūkio verslų kūrimui, įskaitant 

paslaugas žemės ūkiui (parama startuoliams). Vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas (LEADER). 



8. Skatinti užimtumą, augimą, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 

vietovėse, be kita ko, bioekonomikos ir darnaus miškų ūkio sektoriuose (I) 
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Užtikrinti bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros tęstinumą, sprendžiant kaimo gyventojų 

užimtumo ir socialinės įtraukties iššūkius.

Remti kaimo gyventojų ir kaimo bendruomenių 

verslo iniciatyvas.

Užtikrinti, kad kaimo gyventojų gyvenimo 

sąlygos atitiktų aplinkos, saugos ir sveikatos 

reikalavimus.

Gerinti kaimo vietovių pasiekiamumą užtikrinančią 

susisiekimo infrastruktūrą, spartinti viešųjų 

paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę.

Vietos plėtros strategijų rengimas ir 

įgyvendinimas (LEADER).

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas

(LEADER). Investicijos į ne žemės ūkio verslų, 

įskaitant paslaugas žemės ūkiui, plėtrą.

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas 

(LEADER). Investicijos į mažos apimties 

infrastruktūrą, siekiant, atitikti būtiniausius 

aplinkos, saugos ir sveikatos reikalavimus.

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas 

(LEADER). 

POREIKIAI GALIMOS PRIEMONĖS



8. Skatinti užimtumą, augimą, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 

vietovėse, be kita ko, bioekonomikos ir darnaus miškų ūkio sektoriuose (II) 
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Skatinti miškuose tvarią ūkinę veiklą.

Skatinti bioekonomikos verslus.

Skatinti pažangių kaimų kūrimąsi. 

Investicijos į bioekonomikos verslus 

(miškininkystės technologijos).

Investicijos į bioekonomikos verslus. Bioekonomikos 

sektoriaus dalyvių mokymai/konsultacijos. 

Bioekonomikos sektoriaus dalyvių 

bendradarbiavimas

Vietos plėtros strategijų rengimas ir 

įgyvendinimas (LEADER)

POREIKIAI GALIMOS PRIEMONĖS



9. Siekti, kad ES žemės ūkio sektorius labiau atitiktų visuomenės poreikius, susijusius su maistu, 

sveikatos priežiūra (įskaitant saugius, maistingus ir tvarius maisto produktus), 

maisto atliekomis ir gyvūnų gerove
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Skatinti saugių, ekologiškų, aukštos ir 

išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto 

produktų vartojimą.

Skatinti tausų augalų apsaugos produktų 

naudojimą.

Gerinti institucijų, atsakingų už augalų ir 

gyvūnų ligų prevenciją ir kontrolę, aprūpinimą 

modernia laboratorine įranga.

Vaisių/daržovių ir pieno produktų vartojimo 

mokyklose schema; parama trumpoms maisto 

tiekimo grandinėms

Eko-schemos ir kompensacinė parama (tausojanti 

aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema); 

investicijos į augalų apsaugos produktų poreikį 

mažinančias technologijas; Konsultavimas/mokymas

Parama laboratorinės įrangos įsigijimui

POREIKIAI GALIMOS PRIEMONĖS

Didinti gyvūnų gerovę, skatinant ūkinių gyvūnų 

laikytojus laikytis aukštesnių gyvūnų gerovės 

standartų.

Kompensacinė parama; (I.0*); 

konsultavimas/mokymas

Mažinti antimikrobinių medžiagų naudojimo 

poreikį.
(I.0*); Konsultavimas/mokymas; EIP

*I.0 Investicijos į  gyvūnų laikymo vietų modernizavimą, užtikrinant gyvūnų gerovę, diegiant gyvūnų ligų 

prognozavimo ir stebėsenos priemones



Kompleksinis tikslas – Modernizuoti sektorių, kaupiant žinias ir keičiantis jomis, 

diegiant inovacijas ir gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje ir kaimo vietovėse, taip 

pat skatinant jų praktinį taikymą
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Padidinti ūkininkų prieinamumą prie žinių ir inovacijų 

sklaidos žemės ūkyje, plačiau panaudojant mokslo 

institucijų, konsultantų ir ūkininkų organizacijų tinklų 

galimybes.

Padidinti konsultavimo paslaugų teikimo formų  

įvairovę, geriau užtikrinti konsultacijų atitikimą ūkininkų 

poreikiams.

Užtikrinti aukštą konsultantų kompetenciją ir jų 

teikiamų konsultacijų kokybę.

Didinti žemės ūkio skaitmeninimą.

Bendradarbiavimas (EIP), Tinklas, Keitimasis žiniomis ir 

informavimas (ūkių produktyvumo, konkurencingumo ir 

tvarumo didinimas), ŽŪŽIS* (politikos krypčių ir priemonių 

susiejimas inovacijoms spartinti).

Bendradarbiavimas (EIP), Keitimasis žiniomis ir 

informavimas, Tinklas*, ŽŪŽIS (konsultavimo paslaugos, 

mokymai ir keitimasis geriausia patirtimi, siekiant perduoti 

specialias žemės ūkio technines ir technologines žinias). 

Keitimasis žiniomis ir informavimas; Bendradarbiavimas 

(konsultavimo būdų ir  konsultacijų asortimento didinimas, 

paslaugų kokybės gerinimas). ŽŪŽIS (tarptautinės 

inovacijų patirties perėmimas).

(I.1*); EIP; Keitimasis žiniomis ir informavimas 

(technologinių pasiekimų ir skaitmeninimo sprendimų 

taikymas praktikoje, įgūdžių didinimas).

POREIKIAI GALIMOS PRIEMONĖS

* ŽŪŽIS – žemės ūkio žinių ir inovacijų sistema;

* Tinklas – nacionalinis bendrosios žemės ūkio politikos tinklas;

* I.1 – investicijos į pažangių technologijų plėtrą ir įvairių žemės ūkio skaitmeninimo sprendimų taikymą.



Poreikių prioretizavimo ir reitingavimo 

procesas
1. Reitinguoti* poreikius pagal kiekvieną konkretų 2021-2027 m. BŽŪP tikslą

– Anketinė apklausa 1 dalis (ši apklausa vykdoma nuo dabar iki kovo 31 d.).
» Respondentai: socialiniai partneriai; mokslo institucijos ir kiti ekspertai; valdžios atstovai;

» Respondentai pateikia nacionalinius prioritetus ir iššūkius;

» Respondentai reitinguoja poreikius konkretaus BŽŪP tikslo viduje.

2. Reitinguoti arba prioretizuoti** visus poreikius

– Anketinė apklausa 2 dalis (ši apklausa planuojama 2020 m. 5 mėn.).
» Respondentai: socialiniai partneriai; mokslo institucijos ir kiti ekspertai; valdžios atstovai;

» Pagal Apklausa 1 rezultatus atrinkti poreikiai toliau reitinguojami:

» Lieka visi atrinkti poreikiai; 

» Nustatoma jų prioritetinė eilė.

ARBA***

» poreikiai skirstomi į 3 svarbumo grupes be reitingo:

» labai svarbūs; 

» svarbūs; 

» mažiau svarbūs.
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* Reitinguoti – atiduoti pirmumo balsus, išdėstyti pagal svarbą nuo pirmo iki paskutinio

** Prioretizuoti – poreikių grupei (su)teikti prioritetą arba pirmenybę

*** Atsižvelgiant į Europos Komisijos gaires



Kriterijų, pagal kuriuos reitinguojami ir 

prioretizuojami poreikiai, pasirinkimas

• Reitinguojant ir prioretizuojant poreikius, svarbu žinoti, kokiu 

tikslu tai daroma.

• Pristatyti poreikiai turi būti sureitinguoti atsižvelgiant į Jūsų 

nuomonę, kas yra svarbiausia Lietuvai ES BŽŪP kontekste 

(9+1 konkretūs tikslai). 

• Kriterijai, pagal kuriuos Jums siūlome prioretizuoti ar 

reitinguoti poreikius pateikiami kitoje skaidrėje.
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Prioretizavimo ir reitingavimo

kriterijai
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Mastas ir (arba) 
kritinė padėtis

• Praeities pamokos

• Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros 
situacijos analizė

• Apima didelę 
teritoriją ar ūkių 
skaičių

BŽŪP paramos 
tinkamumas

• Atitinka BŽŪP 
tikslus ir taikymo 
sritis

• Kuriamos viešosios 
gėrybės ir inovacijos

• Padeda greitai 
įgyvendinti 
galiojančius teisinius 
reikalavimus

• Atspindi aukštesnius 
klimato ir aplinkos 
užmojus

Žymus 
poveikis

• Ilgalaikis poveikis 
didinant 
konkurencingumą

• Turimų išteklių 
efektyvus 
naudojimas

• Įgyvendinami keli 
tikslai

• Įtaka potencialiai 
tikslinei grupei

Nacionaliniai 
prioritetai

• Vertingas indėlis į 
nacionalinius 
prioritetus ir 
strategijas

• Didelė paklausa tarp 
pareiškėjų

• Išlaidų-naudos 
analizė nacionaliniu 
mastu

Kriterijus 1 Kriterijus 2 Kriterijus 3 Kriterijus 4



Pasiruošimas anketinei 

apklausai
• Respondentas (asociacija, institucija, ekspertų grupė ir t.t.) prieš 

pateikiant atsakymus anketinėje apklausoje:

– Aptaria su nariais nacionalinius tikslus ir iššūkius Lietuvos žemės ūkyje ir kaime.

– Išdiskutuoja šiose skaidrėse pateiktus poreikius, 

– Sudaro poreikių prioritetinę eilę pagal kiekvieną tikslą.

• Pateikiame anketinės apklausos klausimų esminius elementus, dėl 

kurių prašome pateikti savo nuomonę:

– Nurodyti pagrindinius 5 žemės ūkio sektoriaus ir Lietuvos kaimo 

iššūkius/problemas;

– Nustatyti svarbiausią ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį tikslą iš 9 BŽŪP 

konkrečių tikslų;

– Reitinguoti poreikius nuo 1 – svarbiausias iki paskutinio – mažiausiai svarbus.
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Tikimės, kad 
pateikta 

informacija buvo 
naudinga

Jei kiltų klausimų, kreipkitės tel.:

• Artiom Volkov – 8 655 10167

• Jurgita Stakėnienė – 8 699 69654

• Kristina Indriošienė – 8 656 69923

• Dainius Stravinskas – 8 620 41287
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