PATVIRTINTA
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro generalinio direktoriaus
2017 m.birželio 1d. įsakymu Nr. 1V-92
VĮ ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRO
2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
Veiklos kontekstas
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) vykdo Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 30 d. įsakyme Nr. 3D-546 „Dėl Valstybės įmonės
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro įstatų tvirtinimo“ nustatytas ir kitas jam pavestas
funkcijas.
ŽŪIKVC savo veikla užtikrina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau –
Ministerija) reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų efektyvų veikimą ir dalyvauja
paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistemos, atitinkančios Europos Sąjungos
reikalavimus, kūrimo procesuose, siekia operatyviai teikti informaciją, didinti teikiamų viešųjų ir
administracinių paslaugų apimtį ir efektyvumą.
ŽŪIKVC administruojami registrai ir informacinės sistemos užtikrina Lietuvos
Respublikos strateginių ūkio plėtros nuostatų, Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo
įgyvendinimą.
ŽŪIKVC indėlis į Ministerijos 2017–2019 metų strateginio veiklos plano
įgyvendinimą
ŽŪIKVC dalyvauja Ministerijos 2017–2019 metų strateginiame veiklos plane,
patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-735
„Dėl Žemės ūkio ministerijos 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau –
Strateginis veiklos planas), ir siekia įgyvendinti šiuos Strateginio veiklos plano programų tikslus ir
uždavinius:
1. Strateginio veiklos plano programos pavadinimas:
Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas (01 001).
Strateginio veiklos plano programos tikslas:
Didinti žemės, maisto ir miškų ūkio konkurencingumą, sukurti galimybes ekonominės
veiklos kaime įvairinimui ir gyvenimo kokybės kaime gerinimui, puoselėti esamas gamtines,
žmogiškąsias ir kitas vertybes (01 001 01).
Strateginio veiklos plano programos uždavinys:
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Užtikrinti techninę pagalbą programos įgyvendinimui (01 001 01-04).
Strateginio veiklos plano programos tikslas:
Formuoti ir įgyvendinti racionalią žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros politiką (01 001
03).
Strateginio veiklos plano programos uždavinys:
Įgyvendinti pagal kompetenciją nacionalinės ir Europos Sąjungos bendrosios žemės,
maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos nuostatas (01 001 03-02).
2. Strateginio veiklos plano programos pavadinimas:
Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas (02 001).
Strateginio veiklos plano programos tikslas:
Plėtoti žuvininkystės sektorių ir didinti jo konkurencingumą (02 001 01).
Strateginio veiklos plano programos uždavinys:
Skatinti tvarią ir tausią, inovatyvią, žiniomis pagrįstą žuvininkystę ir akvakultūrą,
žuvininkystės regionų bendruomenių augimą ir užimtumą (02 001 01-01).
3. Strateginio veiklos plano programos pavadinimas:
Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros
vystymas (03 001).
Strateginio veiklos plano programos tikslas:
Įgyvendinti valstybės politiką žemės administravimo, žemėtvarkos, žemės naudojimo,
geodezijos, kartografijos ir erdvinės informacijos infrastruktūros plėtros srityje (03 001 01).
Strateginio veiklos plano programos uždavinys:
Vystyti Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūrą, rengti kartografinę medžiagą ir
apskaityti valstybinę žemę miestuose (03 001 01-02).
ŽŪIKVC veiklos rodikliai
1 lentelė
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodikliai
Patvirtintas etatų skaičius 2017 m. sausio 1 d., vnt.
Vidutinis darbuotojų skaičius, vnt.
Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur
Vadovų vidutinis darbo užmokestis, Eur
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis, Eur
Skolos / nuosavo kapitalo koeficientas
Pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam darbuotojui (vidutiniam
sąlyginiam), Eur.

2017 m.
252
224
3 121
2 369
1 031
Ne daugiau
kaip 0,5
3 500

3

8.

Grynojo pelno marža, proc.

9.

Registrų ir informacinių sistemų veikimo, jų saugumo ir
nepertraukiamumo užtikrinimas, proc.
Naudotojų pasitenkinimas suteiktomis paslaugomis, proc.

10.

Ne mažiau
kaip 0,5
96
90

ŽŪIKVC teikiamos administracinės paslaugos
2 lentelė
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Paslaugos pavadinimas
Informacijos teikimas ir asmenų konsultavimas
Statistinės informacijos teikimas
Pieno apskaitos administravimas
Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro
juridinę galią turinčios pažymos ar išrašo išdavimas
Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove
(kooperatyvu) pažymėjimo išdavimas
Pažymos ar išrašo apie ūkininko ūkį, registruotą Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių
registre, išdavimas
Pažymos ar išrašo apie žemės ūkio valdą, registruotą Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ir kaimo verslo registre, išdavimas
Galvijo paso, arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimas
Ūkinių gyvūnų registro pažymos išdavimas
Gyvūnų augintinių registro pažymos ar išrašo išdavimas
ŽŪIKVC įgyvendinami ir planuojami įgyvendinti investiciniai projektai
2017 m. ŽŪIKVC toliau tęs investicinio projekto „Valstybės įmonės Žemės ūkio

informacijos ir kaimo verslo centro turimų duomenų apdorojimo sistemos įrengimas“ įgyvendinimą.
Šiuo investiciniu projektu bus siekiama sukurti ŽŪIKVC turimų duomenų apdorojimo sistemą, kuri
pagerins informacinių sistemų prieinamumą.
2017 m. bus tęsiamas investicinis projektas „Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centro informacijos saugos stebėjimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“. 2017 m.
ketinama informacijos saugos stebėjimo sistemą ŽŪIKVC įdiegti visiems informacines sistemas
administruojantiems naudotojams. Ši informacijos saugos stebėjimo sistema leistų sumažinti
subjektyvių, netyčinių veiksmų (pvz., elektroninės informacijos tvarkymo klaidos ir apsirikimai,
informacijos ištrynimas, klaidingas elektroninės informacijos teikimas, programinės įrangos klaidos
ir pan.) padarytą neigiamą įtaką informacijos saugai, sudarytų sąlygas lengviau nustatyti tokių
veiksmų kaltininkus ir greičiau ištaisyti jų padarytas klaidas. Informacijos saugos stebėjimo sistema
būtų efektyvi priemonė tobulinti ŽŪIKVC veiklos procesus.
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2017 m. bus toliau vykdomas investicinis projektas „Valstybės įmonės Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centro „Debesies“ infrastruktūros optimizavimas“. Tai padės padidinti
taikomųjų programų tarnybinių stočių pajėgumą, sumažinti valstybės registrams ir informacinėms
sistemoms administruoti ir palaikyti naudojamų tarnybinių stočių skaičių, taip pat sumažinti elektros
energijos sąnaudas.
Nuo 2018 m. ŽŪIKVC planuoja įgyvendinti investicinį projektą „Valstybės įmonės
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų saugojimo infrastruktūros plėtra ir
aplikacijų (taikomųjų programų) patikimumo didinimas“, skirtą žemės ūkio registrų ir informacinių
sistemų priežiūros kaštams mažinti. Įgyvendinus šį investicinį projektą būtų galima maksimaliai
panaudoti ŽŪIKVC duomenų bazių tarnybinių stočių pajėgumą, sumažinti darbo išteklių sąnaudas ir
užtikrinti informacinių sistemų prieinamumą pagal informacinių sistemų saugos reikalavimus.

5

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS IR PRIEMONĖS,
KURIAS ĮGYVENDINANT DALYVAUJA ŽŪIKVC
3 lentelė
Programos / priemonės pavadinimas

Kodas

1

2

Programos / priemonės
koordinatorius

Fin.
būdas1

3

4

Fin. šaltinis

5

Iš viso (Eur)

6=7+9

Išlaidoms (Eur)

Turtui įsigyti (Eur)

Iš viso
7

iš jų DU
8

Iš viso
9

iš jų VIP
10

391 228,05

2016 metai
01 001

Strateginio veiklos plano programos
pavadinimas „Žemės ūkio, maisto ūkio
ir kaimo plėtros skatinimas“

01 001 01-0404

Programos priemonės pavadinimas
„Techninė pagalba 2014–2020 m.
(Programos įgyvendinimas)“

01 001 03-0202

Programos priemonės pavadinimas
„Žemės ūkio informacinių ir kontrolės
sistemų veiklos užtikrinimas“

02 001

Strateginio veiklos plano programos
pavadinimas „Žuvininkystės plėtra ir
konkurencingumas“

02 001 01-18

Programos priemonės pavadinimas
„Duomenų rinkimas“

03 001

03 001 01-0206

Strateginio veiklos plano programos
pavadinimas „Žemės tvarkymas ir
administravimas bei erdvinės
informacijos infrastruktūros vystymas“
Programos priemonės pavadinimas
„Kontrolinių žemės sklypų duomenų
bazės vystymas“

Žemės ūkio ministerijos
Veiklos administravimo
ir turto valdymo
departamentas
Žemės ūkio ministerijos
Žemės ūkio gamybos ir
maisto pramonės
departamentas
ŽŪIKVC vadovai

3

Bendrojo
finansavimo
lėšos, Europos
Sąjungos lėšos

541 673,47

541 673,47

319 658,30

3

Valstybės
biudžeto lėšos

4 633 606,48

4 170 202,44

2 273 986,02

463 404,04

ŽŪIKVC lėšos

736 672,00

733 672,00

268 775,00

3 000,00

79 093,06

79 093,06

53 869,90

388 655,86

388 655,85

82 995,14

Žemės ūkio ministerijos
Žuvininkystės
departamentas

3

Bendrojo
finansavimo
lėšos, Europos
Sąjungos lėšos

Žemės ūkio ministerijos
Kaimo plėtros
departamentas

3

Valstybės
biudžeto lėšos

6
Iš viso:

6 379 700,87

5 913 296,82

2 999 284,36

3

Bendrojo
finansavimo
lėšos, Europos
Sąjungos lėšos

574 561

574 561

322 806

3

Valstybės
biudžeto lėšos

4 658 000

4 106 200

2 231 000

ŽŪIKVC vadovai

ŽŪIKVC lėšos

632 000

632 000

230 000

Žemės ūkio ministerijos
Žuvininkystės
departamentas

3

Bendrojo
finansavimo
lėšos, Europos
Sąjungos lėšos

215 000

215 000

135 000

Žemės ūkio ministerijos
Kaimo plėtros
departamentas

3

Valstybės
biudžeto lėšos

510 000

510 000

199 000

6 589 561

6 037 761

3 117 806

3

Bendrojo
finansavimo
lėšos, Europos
Sąjungos lėšos

575 165

575 165

324 000

3

Valstybės
biudžeto lėšos

4 775 968

4 256 768

2 271 000

ŽŪIKVC lėšos

862 216

862 216

240 000

466 404,04

391 228,05

551 800

519 000

551 800

519 000

519 200

329 000

2017 metai
01 001

Strateginio veiklos plano programos
pavadinimas „Žemės ūkio, maisto ūkio
ir kaimo plėtros skatinimas“

01 001 01-0404

Programos priemonės pavadinimas
„Techninė pagalba 2014–2020 m.
(Programos įgyvendinimas)“

01 001 03-0202

Programos priemonės pavadinimas
„Žemės ūkio informacinių ir kontrolės
sistemų veiklos užtikrinimas“

02 001

Strateginio veiklos plano programos
pavadinimas „Žuvininkystės plėtra ir
konkurencingumas“

02 001 01-18

Programos priemonės pavadinimas
„Duomenų rinkimas“

03 001

03 001 01-0206

Strateginio veiklos plano programos
pavadinimas „Žemės tvarkymas ir
administravimas bei erdvinės
informacijos infrastruktūros vystymas“
Programos priemonės pavadinimas
„Kontrolinių žemės sklypų duomenų
bazės vystymas“

Žemės ūkio ministerijos
Veiklos administravimo
ir turto valdymo
departamentas
Žemės ūkio ministerijos
Žemės ūkio gamybos ir
maisto pramonės
departamentas

Iš viso:

2018 metai
01 001

Strateginio veiklos plano programos
pavadinimas „Žemės ūkio, maisto ūkio
ir kaimo plėtros skatinimas“

01 001 01-0404

Programos priemonės pavadinimas
„Techninė pagalba 2014–2020 m.
(Programos įgyvendinimas)“

01 001 03-0202

Programos priemonės pavadinimas
„Žemės ūkio informacinių ir kontrolės
sistemų veiklos užtikrinimas“

Žemės ūkio ministerijos
Veiklos administravimo
ir turto valdymo
departamentas
Žemės ūkio ministerijos
Žemės ūkio gamybos ir
maisto pramonės
departamentas
ŽŪIKVC vadovai
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02 001

Strateginio veiklos plano programos
pavadinimas „Žuvininkystės plėtra ir
konkurencingumas“

02 001 01-18

Programos priemonės pavadinimas
„Duomenų rinkimas“

03 001

03 001 01-0206

Strateginio veiklos plano programos
pavadinimas „Žemės tvarkymas ir
administravimas bei erdvinės
informacijos infrastruktūros vystymas“
Programos priemonės pavadinimas
„Kontrolinių žemės sklypų duomenų
bazės vystymas“

3

Bendrojo
finansavimo
lėšos, Europos
Sąjungos lėšos

203 418

203 418

135 000

3

Valstybės
biudžeto lėšos

488 871

488 871

298 840

6 905 638

6 386 438

3 268 840

3

Bendrojo
finansavimo
lėšos, Europos
Sąjungos lėšos

579 403

579 403

324 000

3

Valstybės
biudžeto lėšos

4 676 313

4 283 313

2 231 000

ŽŪIKVC vadovai

ŽŪIKVC lėšos

862 216

862 216

240 000

Žemės ūkio ministerijos
Žuvininkystės
departamentas

3

Bendrojo
finansavimo
lėšos, Europos
Sąjungos lėšos

191 918

191 918

135 000

Žemės ūkio ministerijos
Kaimo plėtros
departamentas

3

511 700

511 700

325 000

6 821 550

6 428 550

3 255 000

Žemės ūkio ministerijos
Žuvininkystės
departamentas

Žemės ūkio ministerijos
Kaimo plėtros
departamentas

Iš viso:

519 000

329 000

393 000

353 000

393 000

353 000

2019 metai
01 001

Strateginio veiklos plano programos
pavadinimas „Žemės ūkio, maisto ūkio
ir kaimo plėtros skatinimas“

01 001 01-0404

Programos priemonės pavadinimas
„Techninė pagalba 2014–2020 m.
(Programos įgyvendinimas)“

01 001 03-0202

Programos priemonės pavadinimas
„Žemės ūkio informacinių ir kontrolės
sistemų veiklos užtikrinimas“

02 001

Strateginio veiklos plano programos
pavadinimas „Žuvininkystės plėtra ir
konkurencingumas“

02 001 01-18

Programos priemonės pavadinimas
„Duomenų rinkimas“

03 001

03 001 01-0206

Strateginio veiklos plano programos
pavadinimas „Žemės tvarkymas ir
administravimas bei erdvinės
informacijos infrastruktūros vystymas“
Programos priemonės pavadinimas
„Kontrolinių žemės sklypų duomenų
bazės vystymas“

Žemės ūkio ministerijos
Veiklos administravimo
ir turto valdymo
departamentas
Žemės ūkio ministerijos
Žemės ūkio gamybos ir
maisto pramonės
departamentas

Iš viso:

8
1

Nurodoma, kuri: 2 ar 3, lentelė bus pildoma.

4 lentelė
SUTARTYS DĖL FUNKCIJŲ VYKDYMO IR (AR) PARAMOS GAVIMO
2017 m.
Sutartis sudaroma3: funkcijoms vykdyti,
paramai gauti
Veiksmo
pavadinimas

Mato
vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketv.)

Veiksmo
Nr.

1
01
001
01
001
01
01
001
01-04

2
3
4
5
6
7
8
Strateginio veiklos plano programos pavadinimas:
Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas
Strateginio veiklos plano programos tikslo pavadinimas:
Didinti žemės, maisto ir miškų ūkio konkurencingumą, sukurti galimybes ekonominės veiklos kaime įvairinimui ir
gyvenimo kokybės kaime gerinimui, puoselėti esamas gamtines, žmogiškąsias ir kitas vertybes

01
001
01-0404

Vertinimo
kriterijus

Siektina
reikšmė
2017 m.

Kodas

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai (Eur)
Išlaidos
Iš viso
Iš viso

9

10=11+13

11

iš jų
DU
12

ES
BF
VB
PVM
PĮ

488 377
86 184

488 377
86 184

274 385
48 421

Strateginio veiklos plano programos uždavinio pavadinimas:
Užtikrinti techninę pagalbą programos įgyvendinimui

Programos priemonės pavadinimas:
Techninė pagalba 2014–2020 m. (Programos įgyvendinimas)
Programos tikslų vertinimo
kriterijus, už kurį atsakingas
ŽŪIKVC

1.

Paraiškų priėmimo
informacinės sistemos
administravimas

Paraiškų priėmimo
informacinės
sistemos
atnaujinimas 2017
m. žemės ūkio
naudmenų ir kitų
plotų deklaravimui
Paraiškų priėmimo
informacinės
sistemos
atnaujinimas 2018
m. žemės ūkio
naudmenų ir kitų
plotų deklaravimui

proc.

100

I–IV
Geografinių
informacinių
sistemų
skyrius

proc.

15

III–IV

Turtas
Iš
iš jų
viso
VIP
13
14

9

2.

Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir kaimo
verslo registro
administravimas

3.

Žemės ūkio valdų
ekonominio dydžio,
išreiškiamo
ekonominio dydžio
vienetais (toliau –
EDV), apskaičiavimas
ar perskaičiavimas

4.

Produkcijos
standartine verte
išreikšto žemės ūkio
valdos ekonominio
dydžio (toliau – VED)
apskaičiavimas ar
perskaičiavimas

Pareiškėjų pateiktų
prašymų dėl žemės
ūkio valdų
įregistravimo ar
duomenų
atnaujinimo
įvykdymas laiku
EDV apskaičiavimas
ar perskaičiavimas ir
duomenų perdavimas
Nacionalinei
mokėjimo agentūrai
prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau –
NMA) laiku
VED apskaičiavimas
ar perskaičiavimas ir
duomenų perdavimas
NMA laiku

proc.

100

proc.

Ne
mažiau
kaip 98

proc.

Ne
mažiau
kaip 98

I–IV

Žemės ūkio
subjektų
registrų
skyrius

I–IV

I–IV

5 lentelė
SUTARTYS DĖL FUNKCIJŲ VYKDYMO IR (AR) PARAMOS GAVIMO
2017 m.
Sutartis sudaroma3: funkcijoms vykdyti,
paramai gauti

Kodas

Veiksmo
Nr.

Veiksmo
pavadinimas

3

Vertinimo kriterijus

1

2

4

01
001
01
001
03

Strateginio veiklos plano programos pavadinimas:
Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas

Mato
vnt.

Siektina
reikšmė
2017 m.

5

6

Strateginio veiklos plano programos tikslo pavadinimas:
Formuoti ir įgyvendinti racionalią žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros politiką

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketv.)

Finansavimo
šaltinis

7

8

9

Asignavimai (Eur)
Išlaidos
Iš viso
10=11+1
3

Turtas

Iš viso

iš jų DU

Iš viso

iš jų
VIP

11

12

13

14

10
01
001
03-02

01
001
03-0202

Strateginio veiklos plano programos uždavinio pavadinimas:
Įgyvendinti pagal kompetenciją nacionalinės ir Europos Sąjungos bendrosios žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros
politikos nuostatas
ES
BF
VB
ŽŪIKVC
PVM
PĮ

Programos priemonės pavadinimas:
Žemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų veiklos užtikrinimas

Programos tikslų vertinimo
kriterijus, už kurį atsakingas
ŽŪIKVC

Pareiškėjų,
savarankiškai pateikusių
paraiškas elektroniniu
būdu, dalis

proc.

1,8

Geografinių
informacinių
sistemų skyrius
Gyvūnų ir pieno
apskaitos
departamentas,
Žemės ūkio
subjektų ir
technikos
registrų
departamentas
Generalinio
direktoriaus
pavaduotojas,
Geografinių
informacinių
sistemų skyrius

I–IV

1.

Registrų
administravimas /
tobulinimas

ŽŪIKVC
administruojamų
registrų skaičius

vnt.

6*

2.

Informacinių sistemų
administravimas /
tobulinimas

ŽŪIKVC
administruojamų
informacinių sistemų
skaičius

vnt.

7**

3.

Dalyvavimas
administruojant
informacines sistemas

Informacinių sistemų,
kurias administruojant
dalyvauja ŽŪIKVC,
skaičius

vnt.

1***

Žemės ūkio
subjektų registrų
skyrius

I–IV

5****

Gyvūnų ir pieno
apskaitos
departamentas,
Žemės ūkio
subjektų ir
technikos
registrų
departamentas,
Informacinių
sistemų plėtros
skyrius

I–IV

4.

Registrų ir
informacinių sistemų
kūrimas, informacinių
sistemų palaikymas

ŽŪIKVC kuriamų ir
palaikomų registrų ir
informacinių sistemų
skaičius

vnt.

I–IV

I–IV

4 658 000

4 106 200

2 231 000

551 800

519 000

11

5.

Elektroninių viešųjų ir
administracinių
paslaugų naudotojų
administravimas

Naujai sukurtų ar
patobulintų elektroninių
viešųjų ir
administracinių
paslaugų naudotojų
skaičius

6.

Mokymų žemės ūkio
informacinių ir
kontrolės sistemų
naudotojams
organizavimas

ŽŪIKVC mokymų
organizavimas

Paraiškų priėmimo
informacinės sistemos
administravimas

Paraiškų priėmimo
informacinės sistemos
atnaujinimas 2017 m.
žemės ūkio naudmenų ir
kitų plotų deklaravimui
Paraiškų priėmimo
informacinės sistemos
atnaujinimas 2018 m.
žemės ūkio naudmenų ir
kitų plotų deklaravimui
Pareiškėjų,
savarankiškai
pasinaudojusių
elektroninėmis
paslaugomis, skaičius
Paraiškų priėmimo
informacinės sistemos
nepertraukiamo veikimo
užtikrinimas

7.

Registro nepertraukiamo
veikimo užtikrinimas

8.

9.

Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir kaimo
verslo registro (toliau –
Registras)
administravimas

Žemės ūkio valdų
ekonominio dydžio,
išreiškiamo EDV,

Registro naudotojų
administravimas
Mokamų juridinę galią
turinčių pažymų
išdavimas pagal
pateiktus prašymus laiku
Registro duomenų
teikimas duomenų
gavėjams
EDV apskaičiavimas ar
perskaičiavimas ir
duomenų perdavimas

vnt.

Ne
mažiau
kaip
25 000

Generalinio
direktoriaus
pavaduotojas,
Geografinių
informacinių
sistemų skyrius

I–IV

kartai

4

Generalinio
direktoriaus
pavaduotojas

I–II

proc.

100

proc.

15

vnt.

2 000

II–III

proc.

Ne
mažiau
kaip 96

I–IV

proc.

Ne
mažiau
kaip 96

I–IV

proc.

100

I–IV

proc.

Ne
mažiau
kaip 98

proc.

100

I–IV

proc.

Ne
mažiau
kaip 98

I–IV

I–II

Geografinių
informacinių
sistemų skyrius

Žemės ūkio
subjektų registrų
skyrius

III–IV

I–IV
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apskaičiavimas /
perskaičiavimas

10.

Produkcijos standartine
verte išreikšto VED
apskaičiavimas /
perskaičiavimas

valdų (ūkių)
valdytojams ir valstybės
institucijoms laiku
VED apskaičiavimas ar
perskaičiavimas ir
duomenų perdavimas
valdų valdytojams ir
valstybės institucijoms
laiku
Registro nepertraukiamo
veikimo užtikrinimas

11.

12.

Lietuvos Respublikos
ūkininkų ūkių registro
(toliau – Registras)
administravimas

Dalyvavimas
administruojant
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio
ministerijos
informacinę sistemą
(toliau – ŽŪMIS)

13.

Gazolių, skirtų naudoti
žemės ūkio veiklos
subjektams žemės ūkio
produktų gamybai,
apskaičiavimas /
perskaičiavimas

14.

Kooperatinių
bendrovių
(kooperatyvų)
pripažinimo žemės

Registro naudotojų
administravimas
Mokamų juridinę galią
turinčių pažymų
išdavimas pagal
pateiktus prašymus laiku
Registro duomenų
teikimas duomenų
gavėjams
ŽŪMIS nepertraukiamo
veikimo užtikrinimas
ŽŪMIS naudotojų
administravimas
ŽŪMIS vystymo ir
palaikymo paslaugų
užsakymas, atsižvelgiant
į institucijų, teikiančių
ŽŪMIS paslaugas,
poreikius
Gazolių kiekio
apskaičiavimas ar
perskaičiavimas ir
duomenų perdavimas
Valstybinei mokesčių
inspekcijai prie Lietuvos
Respublikos finansų
ministerijos (toliau –
VMI) laiku
Prašymų, informacijos
patikra vietoje

proc.

Ne
mažiau
kaip 98

I–IV

proc.

Ne
mažiau
kaip 96

I–IV

proc.

100

I–IV

proc.

Ne
mažiau
kaip 98

I–IV

proc.

100

I–IV

proc.

Ne
mažiau
kaip 96

I–IV

proc.

100

I–IV

proc.

100

I–IV

proc.

100

I–IV

proc.

Ne
mažiau
kaip 20

Žemės ūkio
technikos
registro skyrius

I–IV
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ūkio kooperatinėmis
bendrovėmis
(kooperatyvais)
administravimas

15.

Žemės ūkio įmonių
gamybinių-finansinių
rodiklių rinkimas,
tvarkymas ir suvestinės
parengimas

16.

Traktorininko
pažymėjimų
informacinės sistemos
(toliau –TPIS)
administravimas

17.

Lietuvos Respublikos
traktorių, savaeigių ir
žemės ūkio mašinų ir
jų priekabų registro
(toliau – Registras)
administravimas

Oficialiosios statistikos
formų rodiklių
suvestinės parengimas ir
teikimas Lietuvos
statistikos
departamentui, Lietuvos
Respublikos žemės ūkio
ministerijai ir kitoms
institucijoms laiku

proc.

100

TPIS nepertraukiamo
veikimo užtikrinimas

proc.

Ne
mažiau
kaip 96

TPIS naudotojų
administravimas

proc.

100

Registro nepertraukiamo
veikimo užtikrinimas

proc.

Ne
mažiau
kaip 96

proc.

100

I–IV

proc.

98

I–IV

proc.

100

I–IV

proc.

Ne
mažiau
kaip 96

I–IV

proc.

100

I–IV

Registro naudotojų
administravimas
Mokamų juridinę galią
turinčių pažymų
išdavimas laiku pagal
pateiktus prašymus
Registro duomenų
teikimas duomenų
gavėjams
Registro nepertraukiamo
veikimo užtikrinimas

18.

Ūkinių gyvūnų registro
(toliau – Registras)
administravimas

Registro naudotojų
administravimas
Arklinių šeimos gyvūno
tapatybės nustatymo
dokumento ir galvijo
paso pagal pateiktus
prašymus ir įvykdytus
mokėjimus išdavimas
laiku
Išmokų už ūkinius
gyvūnus apskaičiavimas

proc.

100

proc.

100

Žemės ūkio
subjektų registrų
skyrius

I–III

II-IV

Žemės ūkio
technikos
registro skyrius

Gyvūnų ir pašarų
subjektų
apskaitos skyrius

I–IV

I–IV

I–IV

14
ir duomenų perdavimas
NMA laiku
Pažymų Registro
duomenų pagrindu
išdavimas laiku pagal
pateiktus prašymus
VMVT atliktų ūkių
patikrinimų duomenų
administravimas ir
informacijos pateikimas
NMA
Ūkinių gyvūnų
draudimo įmokų
kompensavimo
skaičiuoklės
administravimas

19.

20.

21.

Lietuvos Respublikos
patvirtintų pašarų ūkio
subjektų registro
(toliau – Registras)
administravimas

Gyvūnų augintinių
registro (toliau –
Registras)
administravimas

Gyvulių
veislininkystės
informacinės sistemos
administravimas
(toliau – GYVIS)

proc.

100

I–IV

proc.

100

I–IV

proc.

100

I–IV

Registro nepertraukiamo
veikimo užtikrinimas

proc.

Ne
mažiau
kaip 96

I–IV

Registro naudotojų
administravimas

proc.

100

I–IV

Registro nepertraukiamo
veikimo užtikrinimas

proc.

Ne
mažiau
kaip 96

I–IV

proc.

100

I–IV

proc.

100

I–IV

vnt.

4

Registro naudotojų
administravimas
Pažymų Registro
duomenų pagrindu
išdavimas laiku pagal
pateiktus prašymus
GYVIS Pieninių galvijų,
Mėsinių galvijų, Arklių,
Kiaulių veislininkystės
posistemių
administravimas
GYVIS Avių, Ožkų
veislininkystės
posistemių kūrimas

I–IV
Veislinių gyvulių
apskaitos skyrius

proc.

Ne
mažiau
kaip 80

IV
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GYVIS Arklių
veislininkystės
posistemio papildymas,
integruojant į jį Arklių
vertinimo, darbingumo
rezultatų kaupimo
modulį

22.

Galvijų ir kiaulių
genetinio vertinimo
atlikimas ir duomenų
analizė

Galvijų genetinio
vertinimo pagal
selekcionuojamus
požymius atlikimas
Ataskaitų ir įvertintų
bulių sąrašų skaičius
Patvirtintų bulių
genetinio vertinimo
rezultatų publikavimas
ŽŪIKVC interneto
svetainėje
Galvijų genetinio
vertinimo pagal
produktyvumo ir
somatinių ląstelių
skaičiaus karvių piene
požymius rezultatų
paruošimas ir
pateikimas Interbull
pagal nustatytą grafiką
Karvių eksterjero
linijinio vertinimo
duomenų kaupimas

23.

Pieno apskaitos ir
Tiesioginių išmokų už
pieną informacinių
sistemų
administravimas

Kiaulių genetinio
vertinimo pagal
produktyvumo ir
reprodukcijos požymius
atlikimas
Žalio pieno pirkėjų
ataskaitų
administravimas ir
informacijos teikimas
VĮ Lietuvos žemės ūkio
ir maisto produktų
rinkos reguliavimo
agentūrai laiku

proc.

100

II

kartai

3

I–IV

vnt.

15

I–IV

proc.

100

I–IV
Genetinio
vertinimo ir
analizės skyrius

kartai

5

I–IV

proc.

100

I–IV

kartai

26

I-IV

proc.

Ne
mažiau
kaip 98

Pieno apskaitos
skyrius

I–IV
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Pieno gamybos ir
realizavimo metinių
deklaracijų
administravimas
Pieno apskaitos
informacinės sistemos
naudotojų
administravimas
Paramos už pieną ar
pienines karves sumų
apskaičiavimas ir
duomenų pateikimas
NMA laiku

24.

25.

Gazolių, skirtų naudoti
akvakultūros veiklą
vykdančioms
įmonėms,
apskaičiavimo
funkcijos
administravimas

Lietuvos žemės ūkio ir
maisto produktų rinkos
informacinės sistemos
administravimas ir
informacijos teikimas
Europos Sąjungai

Žuvininkystės
subjektams,
gaminantiems
akvakultūros produktus,
leidžiamo įsigyti gazolių
kiekio apskaičiavimo
pažymos (FR1139
forma) pateikimas ūkio
subjektams (pateikti
VMI) laiku
Statistinių tyrimų
pirminių duomenų
ataskaitų skaičius
Patikrintų įmonių
skaičius
Oficialiosios statistinės
informacijos ataskaitų
(duomenų) pateikimas
šalies, Europos
Sąjungos institucijoms ir
kitoms tarptautinėms
organizacijoms laiku
Leidinių skaičius
Apžvalgų ir ataskaitų
skaičius interneto
svetainėse adresu
www.vic.lt,
www.produktukainos.lt
ir periodinėje spaudoje
Užsienio prekybos ir
rinkos apsaugos
informacinės sistemos

vnt.

4 500

II

vnt.

420

I–IV

proc.

Ne
mažiau
kaip 98

I–IV

proc.

100

I–IV

vnt.

25 000

I–IV

vnt.

136

proc.

100

I–IV

vnt.

24

I–IV

vnt.

3 300

I–IV

proc.

Ne
mažiau
kaip 96

I–IV

Rinkos
informacijos ir
ekonominės
analizės skyrius

I–IV

17

26.

Informacinių sistemų ir
registrų kūrimas ir
palaikymas

kaip Lietuvos žemės
ūkio ir maisto produktų
rinkos informacinės
sistemos sudedamosios
dalies administravimas
ir nepertraukiamo
veikimo užtikrinimas
Lietuvos Respublikos
fitosanitarinio registro
modulių kūrimas,
administravimas ir
nepertraukiamo veikimo
užtikrinimas
Žemdirbių mokymo ir
konsultavimo
informacijos sistemos
administravimas ir
nepertraukiamo veikimo
užtikrinimas

proc.

Ne
mažiau
kaip 96

I–IV
Informacinių
sistemų plėtros
skyrius

proc.

Ne
mažiau
kaip 96

I–IV

Finansavimo šaltiniai: ES – Europos Sąjungos lėšos, BF – bendrojo finansavimo lėšos, VB – valstybės biudžeto lėšos, ŽŪIKVCB – ŽŪIKVC lėšos, PVM – valstybės biudžeto lėšos,
skirtos netinkamam iš Europos Sąjungos fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčiui finansuoti, PĮ – pajamų įmokos.
*
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras, Lietuvos Respublikos ūkininkų
ūkių registras, Ūkinių gyvūnų registras, Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registras, Gyvūnų augintinių registras.
**
Informacinės sistemos (toliau – IS): Paraiškų priėmimo IS, Pieno apskaitos IS, Tiesioginių išmokų už pieną IS, Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacijos sistema, Žemės
ūkio ir maisto produktų sertifikavimo IS, Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos IS, Užsienio prekybos ir rinkos apsaugos IS kaip Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų
rinkos informacinės sistemos sudedamoji dalis.
***
Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema.
****
Informacinės sistemos (toliau – IS) ir posistemiai: Avių veislininkystės posistemis, Ožkų veislininkystės posistemis, Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro IS, Žemės ūkio
ir maisto produktų sertifikavimo IS, Traktorininko pažymėjimų IS.

6 lentelė
SUTARTYS DĖL FUNKCIJŲ VYKDYMO IR (AR) PARAMOS GAVIMO
2017 m.
Sutartis sudaroma3: funkcijoms vykdyti,
paramai gauti
Veiksmo
pavadinimas

Kodas

Veiksmo
Nr.

Vertinimo
kriterijus

1
02
001

2
3
4
Strateginio veiklos plano programos pavadinimas:
Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas

Mato
vnt.

Siektina
reikšmė
2017 m.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketv.)

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai (Eur)
Išlaidos
Iš viso
Iš viso

5

6

7

8

9

10=11+13

11

iš jų
DU
12

Turtas
Iš
iš jų
viso
VIP
13
14

18
02
001
01
02
001
01-01
02
001
01-0118

Strateginio veiklos plano programos tikslo pavadinimas:
Plėtoti žuvininkystės sektorių ir didinti jo konkurencingumą
Strateginio veiklos plano programos uždavinio pavadinimas:
Skatinti tvarią ir tausią, inovatyvią, žiniomis pagrįstą žuvininkystę ir akvakultūrą, žuvininkystės regionų
bendruomenių augimą ir užimtumą
ES
BF
VB
PVM
PĮ

Programos priemonės pavadinimas:
Duomenų rinkimas

172 000
43 000

172 000
43 000

108 000
27 000

Programos tikslų vertinimo
kriterijus, už kurį atsakingas
ŽŪIKVC

1.

2.

Statistinių tyrimų
vykdymas jūrinės
žvejybos ir
perdirbamosios
pramonės sektoriuose
Statistinių duomenų
ataskaitų rengimas ir
teikimas Lietuvos
statistikos
departamentui ir
kitoms nacionalinėms
institucijoms ir
įstaigoms, Europos
Komisijai ir Eurostatui,
kitoms tarptautinėms
organizacijoms

Parengtų statistinių
tyrimų pirminių
duomenų ataskaitų
skaičius
Oficialiosios
statistinės
informacijos
pateikimas laiku
šalies, Europos
Sąjungos
institucijoms ir
kitoms tarptautinėms
organizacijoms

vnt.

315

Rinkos
informacijos
ir ekonominės
analizės
skyrius
proc.

100

7 lentelė
SUTARTYS DĖL FUNKCIJŲ VYKDYMO IR (AR) PARAMOS GAVIMO
2017 m.
Sutartis sudaroma3: funkcijoms vykdyti,
paramai gauti
Kodas
1

Veiksmo
Nr.

Veiksmo pavadinimas

2

3

Vertinimo kriterijus
4

Mato
vnt.

Siektina
reikšmė
2017 m.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketv.)

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai (Eur)
Išlaidos
Iš viso
Iš viso

5

6

7

8

9

10=11+13

11

Turtas
iš jų
DU
12

Iš viso
13

iš jų
VIP
14

19
03
001
03
001
01
03
001
01-02

03
001
01-0206

Strateginio veiklos plano programos pavadinimas:
Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas
Strateginio veiklos plano programos tikslo pavadinimas:
Įgyvendinti valstybės politiką žemės administravimo, žemėtvarkos, žemės naudojimo, geodezijos, kartografijos ir
erdvinės informacijos infrastruktūros plėtros srityse
Strateginio veiklos plano programos uždavinio pavadinimas:
Vystyti Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūrą, rengti kartografinę medžiagą ir apskaityti valstybinę žemę
miestuose
Programos tikslų (uždavinių) vertinimo kriterijus, už kurį
atsakingas ŽŪIKVC
ES
BF
VB
PVM
PĮ

Programos priemonės pavadinimas:
Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės vystymas

1.

Kontrolinių žemės
sklypų erdvinių
duomenų rinkinio
(KŽS_DR5LT)
atnaujinimas

Atnaujintos
Kontrolinių žemės
sklypų duomenų
bazės KŽS_DB5LT
kokybės kontrolė ir
tikslinimas pagal
kokybės kontrolės
metu nustatytas
klaidas
Kontrolinių žemės
sklypų duomenų
bazės KŽS_DB5LT
peržiūrėjimas ir
atnaujinimas pagal
labai aukštos
skiriamosios gebos
palydovinius vaizdus,
Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos
pateiktos
ortofotografinės
medžiagos, NMA
patikrų vietoje
rezultatus ir
pareiškėjų aprašytus
išankstinius
kontrolinių žemės
sklypų ribų
pasikeitimus

proc.

95

I–IV

Geografinių
informacinių
sistemų
skyrius

proc.

50

I–IV

510 000

510 000

199 000

20
FINANSAVIMAS PAGAL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMĄ (VIP)
8 lentelė
Programos
priemonės
kodas

Projekto
kodas

Projekto veikla / projekto
vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Siektina
reikšmė

Projekto
pradžia

Projekto
pabaiga

1

2

3

4

5

6

7

2015 m.

2017 m.

1001

003_004

Projekto pavadinimas
„Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro informacijos saugos stebėjimo sistemos
sukūrimas ir įdiegimas“
Projekto veikla: informacijos
saugos stebėjimo sistemos
sukūrimas ir įdiegimas
Projekto vertinimo kriterijai:
1. Įdiegtas saugus darbo
vietų naudotojų
autorizavimas.
2. Gamybinėje aplinkoje
naudojamų duomenų
bazių tarnybinių stočių
stebėjimo visą parą
užtikrinimas.
3. Naudotojų veiksmų
stebėjimo visą parą
užtikrinimas.

Atsakingi
vykdytojai

Viso
projekto
vertė
(Eur)

Numatoma
likutinė projekto
vertė 2017 metų
gruodžio 31 d.
(Eur)

8

9

10

307 000

0

Finansavimo
šaltinis*

11
ES
BF
VB
PVM
PĮ
KT

Lėšos
(Eur)
2017 m.

12

204 000

S. Babilius
proc.

100

proc.

100

proc.

100

* Finansavimo šaltiniai: ES – Europos Sąjungos lėšos, BF – bendrojo finansavimo lėšos, VB – valstybės biudžeto lėšos, ŽŪIKVCB – ŽŪIKVC lėšos, PVM – valstybės biudžeto lėšos,
skirtos netinkamam iš Europos Sąjungos fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčiui finansuoti, PĮ – pajamų įmokos, KT – kitos lėšos.

21
FINANSAVIMAS PAGAL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMĄ (VIP)
9 lentelė
Programos
priemonės
kodas

Projekto
kodas

Projekto veikla / projekto
vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Siektina
reikšmė

Projekto
pradžia

Projekto
pabaiga

1

2

3

4

5

6

7

2016 m.

2017 m.

1001

003

Projekto pavadinimas
„Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro turimų duomenų apdorojimo sistemos
įrengimas“

Projekto veikla: turimų duomenų
apdorojimo sistemos įrengimas
Projekto vertinimo kriterijai:
1. Informacinių sistemų
prieinamumo
užtikrinimas.

2.

Sukurta ŽŪIKVC turimų
duomenų apdorojimo
sistema.

Atsakingi
vykdytojai

Viso
projekto
vertė
(Eur)

Numatoma
likutinė projekto
vertė 2017 metų
gruodžio 31 d.
(Eur)

8

9

10

333 000

0

Finansavimo
šaltinis*

11
ES
BF
VB
PVM
PĮ
KT

Lėšos
(Eur)
2017 m.

12

188 000

S. Babilius

proc.

Ne
mažiau
kaip 96
proc. viso
paros
laiko

vnt.

1

* Finansavimo šaltiniai: ES – Europos Sąjungos lėšos, BF – bendrojo finansavimo lėšos, VB – valstybės biudžeto lėšos, ŽŪIKVCB – ŽŪIKVC lėšos, PVM – valstybės biudžeto lėšos,
skirtos netinkamam iš Europos Sąjungos fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčiui finansuoti, PĮ – pajamų įmokos, KT – kitos lėšos.

22
FINANSAVIMAS PAGAL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMĄ (VIP)
10 lentelė
Programos
priemonės
kodas

Projekto
kodas

Projekto veikla / projekto
vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Siektina
reikšmė

Projekto
pradžia

Projekto
pabaiga

1

2

3

4

5

6

7

2016 m.

2018 m.

1001

003

Projekto pavadinimas
„Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro „Debesies“ infrastruktūros optimizavimas“

Projekto veikla: „Debesies“
infrastruktūros optimizavimas
Projekto vertinimo kriterijai:
1. Padidinti taikomųjų
programų tarnybinių
stočių pajėgumą.
2. Sumažinti valstybės
registrų ir informacinių
sistemų administravimui
ir palaikymui naudojamų
tarnybinių stočių skaičių.
3. Sumažinti elektros
energijos sąnaudas.

Atsakingi
vykdytojai

Viso
projekto
vertė
(Eur)

Numatoma
likutinė projekto
vertė 2017 metų
gruodžio 31 d.
(Eur)

8

9

10

372 000

118 000

Finansavimo
šaltinis*

11
ES
BF
VB
PVM
PĮ
KT

Lėšos
(Eur)
2016 m.

12

127 000

S. Babilius
proc.

40

proc.

20

proc.

15

* Finansavimo šaltiniai: ES – Europos Sąjungos lėšos, BF – bendrojo finansavimo lėšos, VB – valstybės biudžeto lėšos, ŽŪIKVCB – ŽŪIKVC lėšos, PVM – valstybės biudžeto lėšos,
skirtos netinkamam iš Europos Sąjungos fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčiui finansuoti, PĮ – pajamų įmokos, KT – kitos lėšos.
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