PATVIRTINTA
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro generalinio direktoriaus
2018 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 1V-63
VALSTYBĖS ĮMONĖS ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRO
2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
Veiklos kontekstas
Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC)
įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 3D-795
„Dėl Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro įstatų tvirtinimo“
patvirtintuose Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro įstatuose nustatytus
veiklos tikslus ir atlieka teisės aktais 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 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimą
ŽŪIKVC dalyvauja įgyvendinant Ministerijos 2018–2020 metų strateginį veiklos planą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 3D-696
„Dėl Žemės ūkio ministerijos 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 3D-136 redakcija) (toliau –
Strateginis veiklos planas), ir siekia įvykdyti 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:

1
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:
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 srityse (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.

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

2018 m.
252
211
3 121
2 369
1 350

2
6.
7.
8.
9.
10.

Skolos / nuosavo kapitalo koeficientas
Pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam darbuotojui
(vidutiniam sąlyginiam), Eur
Grynojo pelno marža, proc.
Registrų ir informacinių sistemų nepertraukiamo veikimo ir
saugumo užtikrinimas, proc.
Naudotojų pasitenkinimas suteiktomis paslaugomis, proc.

Ne daugiau kaip 0,5
Ne mažiau kaip 3 400
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 Ūkininkų ūkių registre, išdavimas
Pažymos ar išrašo apie žemės ūkio valdą, registruotą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir
kaimo verslo registre, išdavimas
Galvijo paso ir 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
2018 m. bus toliau įgyvendinamas 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.
Investicinio projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas ŽŪIKVC padidinti veiklos
efektyvumą. Įsigijus modernių tarnybinių stočių, bus optimizuoti veiklos procesai. Naudojamų
tarnybinių stočių skaičius bus sumažintas 20 proc., t. y. iki 98 stočių. Modernizavus tarnybines stotis,
elektros energijos sąnaudos ŽŪIKVC informacinių technologijų infrastruktūrai palaikyti sumažės 20
proc. Tai leis sumažinti ŽŪIKVC elektros energijos sąnaudas apie 15 proc. (apie 5 tūkst. eurų).
Pakeitus pasenusias taikomųjų programų tarnybines stotis moderniomis ir našiomis, bus
užtikrinta, kad kiekviena ŽŪIKVC administruojama ir palaikoma duomenų bazė bus pasiekiama ne
mažiau kaip 96 proc.

3
Investicinio projekto įgyvendinimas leis modernizuoti informacinių technologijų
techninę bazę, optimizuoti veiklos procesus naudojant visuotinai pripažintas ir geriausiai poreikius
atitinkančias informacinių technologijų priemones, sudarys sąlygas ŽŪIKVC išlikti lanksčia,
konkurencinga, efektyviai dirbančia, atitinkančia gerosios praktikos rekomendacijas, valdant
informacines technologijas, įmone.

4

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

505 663

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

3

Bendrojo
finansavimo
lėšos, Europos
Sąjungos lėšos

512 025

512 025

322 715

3

Valstybės
biudžeto lėšos

4 720 714

4 184 335

2 231 000

536 379

ŽŪIKVC vadovai

ŽŪIKVC lėšos

492 321

489 569

274 731

2 752

Žemės ūkio ministerijos
Žuvininkystės
departamentas

3

Bendrojo
finansavimo
lėšos, Europos
Sąjungos lėšos

173 100

173 100

115 092

Žemės ūkio ministerijos
Kaimo plėtros
departamentas

3

Valstybės
biudžeto lėšos

508 501

508 501

198 880

6 406 661

5 867 530

3 142 418

Iš viso:

539 131

505 663

5
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“

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

502 000

502 000

323 000

3

Valstybės
biudžeto lėšos

4 569 000

4 117 000

2 043 000

ŽŪIKVC lėšos

1 015 064

1 015 064

482 000

200 000

200 000

140 700

451 000

451 000

299 000

6 737 064

6 285 064

3 287 700

3

Bendrojo
finansavimo
lėšos, Europos
Sąjungos lėšos

500 000

500 000

326 000

3

Valstybės
biudžeto lėšos

4 569 000

4 117 000

2 043 000

ŽŪIKVC lėšos

642 914

642 914

223 292

Žemės ūkio ministerijos
Žuvininkystės
departamentas

3

Bendrojo
finansavimo
lėšos, Europos
Sąjungos lėšos

Žemės ūkio ministerijos
Kaimo plėtros
departamentas

3

Valstybės
biudžeto lėšos

Iš viso:

452 000

389 000

452 000

389 000

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“

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

452 000

6
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
Žuvininkystės
departamentas

3

Žemės ūkio ministerijos
Kaimo plėtros
departamentas

3

Bendrojo
finansavimo
lėšos, Europos
Sąjungos lėšos

225 000

225 000

161 000

451 000

451 000

299 000

6 387 914

5 935 914

3 052 292

3

Bendrojo
finansavimo
lėšos, Europos
Sąjungos lėšos

500 000

500 000

326 000

3

Valstybės
biudžeto lėšos

4 611 000

4 117 000

2 043 000

ŽŪIKVC vadovai

ŽŪIKVC lėšos

651 714

651 714

230 000

Žemės ūkio ministerijos
Žuvininkystės
departamentas

3

Bendrojo
finansavimo
lėšos, Europos
Sąjungos lėšos

215 000

215 000

151 000

Žemės ūkio ministerijos
Kaimo plėtros
departamentas

3

451 000

451 000

299 000

6 428 714

5 934 714

3 049 000

Iš viso:

452 000

2020 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:

494 000

494 000

7
1

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

4 lentelė
SUTARTYS DĖL FUNKCIJŲ VYKDYMO IR (AR) PARAMOS GAVIMO
2018 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
2018 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

426 700
75 300

426 700
75 300

274 550
48 450

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
(toliau – PPIS)
administravimas

PPIS atnaujinimas
2018 m. žemės ūkio
naudmenų ir kitų
plotų deklaravimui

proc.

PPIS atnaujinimas
2019 m. žemės ūkio
naudmenų ir kitų
plotų deklaravimui

proc.

100

15

I–IV
Geografinių
informacinių
sistemų
skyrius

III–IV

Turtas
Iš
iš jų
viso
VIP
13
14

8

2.

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

3.

Žemės ūkio valdos
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
2018 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
2018 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

9
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.

1,9

Geografinių
informacinių
sistemų skyrius
Gyvūnų ir
gyvūnų produktų
apskaitos
departamentas,
Žemės ūkio
subjektų ir rinkos
informacijos
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
gyvūnų produktų
apskaitos
departamentas,
Žemės ūkio
subjektų ir rinkos
informacijos
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

4 569 000

4 117 000

2 043 000

452 000

389 000
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5.

Mokymų žemės ūkio
informacinių ir
kontrolės sistemų
naudotojams
organizavimas

ŽŪIKVC mokymų
organizavimas

kartai

4

Generalinio
direktoriaus
pavaduotojas

I–IV

I–IV

I–IV

6.

Naudotojų
aptarnavimo gerinimas

Naudotojų
pasitenkinimas
suteiktomis paslaugomis

proc.

Ne
mažiau
kaip 90

Gyvūnų ir
gyvūnų produktų
apskaitos
departamentas,
Žemės ūkio
subjektų ir rinkos
informacijos
departamentas,
Geografinių
informacinių
sistemų skyrius,
Užduočių
valdymo skyrius,
Informacinių
sistemų plėtros
skyrius

7.

Naudotojų prieigos
valdymo
optimizavimas

Naudotojų
administravimo
programinės įrangos
tobulinimas

proc.

100

Projektų vadovas

8.

Žmogiškųjų išteklių
formavimas

Savanoriška darbuotojų
kaita įmonėje

proc.

Ne
daugiau
kaip 11

Žmogiškųjų išteklių
ugdymas

Darbuotojų mokymų
dienų skaičius, tenkantis
vienam darbuotojui
(vidiniai ir išoriniai
mokymai)

vnt.

Ne
mažiau
kaip 2
dienos

ŽŪIKVC
struktūrinių
padalinių
vadovai,
Dokumentų
valdymo
skyriaus vadovas

9.

10.

Veiklos pelningumo
didinimas

Grynojo pelno marža

proc.

Ne
mažiau
kaip 0,5

ŽŪIKVC
generalinis
direktorius,
ŽŪIKVC
vyriausiasis
finansininkas

11.

Paraiškų priėmimo
informacinės sistemos
administravimas

Pareiškėjų,
savarankiškai
pasinaudojusių
elektroninėmis
paslaugomis, skaičius

vnt.

2 500

Geografinių
informacinių
sistemų skyrius

I–IV

I–IV

I–IV

II–III
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PPIS nepertraukiamo
veikimo užtikrinimas

12.

13.

14.

Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir kaimo
verslo registro
administravimas

Žemės ūkio valdos
ekonominio dydžio,
išreiškiamo
ekonominio dydžio
vienetais,
apskaičiavimas ar
perskaičiavimas
Produkcijos standartine
verte išreikšto žemės
ūkio valdos
ekonominio dydžio
apskaičiavimas ar
perskaičiavimas

ŽŪKVR
nepertraukiamo veikimo
užtikrinimas
ŽŪKVR naudotojų
administravimas
Atlygintinų ir
neatlygintinų juridinę
galią turinčių pažymų ir
išrašų išdavimas pagal
pateiktus prašymus laiku
ŽŪKVR duomenų
teikimas duomenų
gavėjams
EDV apskaičiavimas ar
perskaičiavimas ir
duomenų perdavimas
žemės ūkio valdų
(ūkininkų ūkių)
valdytojams ir valstybės
institucijoms laiku
VED apskaičiavimas ar
perskaičiavimas ir
duomenų perdavimas
žemės ūkio valdų
valdytojams ir valstybės
institucijoms laiku
ŪŪR nepertraukiamo
veikimo užtikrinimas

15.

16.

Ūkininkų ūkių registro
(toliau – ŪŪR)
administravimas

Dalyvavimas
administruojant Žemės
ūkio ministerijos

ŪŪR naudotojų
administravimas
Atlygintinų ir
neatlygintinų juridinę
galią turinčių pažymų ir
išrašų išdavimas pagal
pateiktus prašymus laiku
ŪŪR duomenų teikimas
duomenų gavėjams
ŽŪMIS nepertraukiamo
veikimo užtikrinimas

proc.

Ne
mažiau
kaip 99

II–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 98

I–IV
Žemės ūkio
subjektų registrų
skyrius

proc.

Ne
mažiau
kaip 98

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

I–IV
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informacinę sistemą
(toliau – ŽŪMIS)

17.

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

18.

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

19.

20.

21.

Kooperatinių
bendrovių
(kooperatyvų)
pripažinimo žemės
ūkio kooperatinėmis
bendrovėmis
(kooperatyvais)
dokumentų
administravimas
Traktorininko
pažymėjimų
informacinės sistemos
(toliau –TPIS)
administravimas
Lietuvos Respublikos
traktorių, savaeigių ir
žemės ūkio mašinų ir
jų priekabų registro

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

proc.

100

I–IV

proc.

100

I–IV

proc.

100

I–IV

proc.

100

Žemės ūkio
subjektų registrų
skyrius

I–III

Prašymuose ir prie jų
pridėtuose
dokumentuose pateiktos
informacijos patikra
vietoje

proc.

Ne
mažiau
kaip 20

Žemės ūkio
technikos
registro skyrius

I–IV

TPIS nepertraukiamo
veikimo užtikrinimas

proc.

Ne
mažiau
kaip 96

TPIS naudotojų
administravimas

proc.

100

TSMPR nepertraukiamo
veikimo užtikrinimas

proc.

Ne
mažiau
kaip 96

I–IV

TSMPR naudotojų
administravimas

proc.

100

I–IV

Žemės ūkio
technikos
registro skyrius

III–IV
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(toliau – TSMPR)
administravimas

Atlygintinų juridinę
galią turinčių pažymų ir
išrašų išdavimas laiku
pagal pateiktus
prašymus
TSMPR duomenų
teikimas duomenų
gavėjams
ŪGR nepertraukiamo
veikimo užtikrinimas

22.

23.

24.

Ūkinių gyvūnų registro
(toliau – ŪGR)
administravimas

ŪGR naudotojų
administravimas
Arklinių šeimos gyvūno
tapatybės nustatymo
dokumento ir galvijo
paso pagal pateiktus
prašymus ir gautas
įmokas išdavimas laiku
Išmokų už ūkinius
gyvūnus apskaičiavimas
ir duomenų perdavimas
NMA laiku
Atlygintinų ir
neatlygintinų juridinę
galią turinčių pažymų
išdavimas pagal
pateiktus prašymus laiku
Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos
atliktų ūkių patikrinimo
duomenų
administravimas ir
informacijos pateikimas
NMA

proc.

98

I–IV

proc.

100

I–IV

proc.

Ne
mažiau
kaip 99

I–IV

proc.

100

I–IV

proc.

100

I–IV

proc.

100

I–IV

proc.

100

proc.

100

I–IV

Gyvūnų ir pašarų
subjektų
apskaitos skyrius

I–IV

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

PŪSR nepertraukiamo
veikimo užtikrinimas

proc.

Ne
mažiau
kaip 96

I–IV

PŪSR naudotojų
administravimas

proc.

100

I–IV

Gyvūnų augintinių
registro (toliau – GAR)
administravimas

GAR nepertraukiamo
veikimo užtikrinimas

proc.

Ne
mažiau
kaip 96

I–IV

GAR naudotojų
administravimas

proc.

100

I–IV
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Atlygintinų ir
neatlygintinų juridinę
galią turinčių pažymų
pagal pateiktus
prašymus išdavimas
laiku
GYVIS Pieninių galvijų,
Mėsinių galvijų, Arklių,
Kiaulių, Avių
veislininkystės
posistemių
administravimas
GYVIS Avių
veislininkystės
posistemio kūrimas

25.

26.

Gyvulių
veislininkystės
informacinės sistemos
administravimas
(toliau – GYVIS)

Galvijų ir kiaulių
genetinio vertinimo
atlikimas ir duomenų
analizė

proc.

100

I–IV

vnt.

5

I–IV

proc.

Ne
mažiau
kaip 100

I–II

Pieninių galvijų
veislininkystės
posistemio integravimas
į GYVIS

proc.

Ne
mažiau
kaip 50

GYVIS Ožkų
veislininkystės
posistemio kūrimas

proc.

Ne
mažiau
kaip 50

I–IV

kartai

3

I–IV

vnt.

15

I–IV

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

proc.

100

kartai

5

Veislinių gyvulių
apskaitos skyrius

Genetinio
vertinimo ir
analizės skyrius

I–IV

I–IV

I–IV
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skaičiaus karvių piene
požymius rezultatų
paruošimas ir
pateikimas tarptautinei
organizacijai Interbull
pagal nustatytą grafiką
Karvių eksterjero
linijinio vertinimo
duomenų kaupimas

27.

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
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

28.

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

Žuvininkystės
subjektams,
gaminantiems
akvakultūros produktus,
leidžiamo įsigyti gazolių
kiekio apskaičiavimo
pažymos (FR1139
forma) pateikimas ūkio

proc.

100

I–IV

kartai

26

I–IV

proc.

Ne
mažiau
kaip 98

I–IV

vnt.

4 500

vnt.

420

I–IV

proc.

Ne
mažiau
kaip 98

I–IV

proc.

100

Gyvūnų
produktų
apskaitos skyrius

Rinkos
informacijos ir
ekonominės
analizės skyrius

II

I–IV

16

29.

30.

Lietuvos žemės ūkio ir
maisto produktų rinkos
informacinės sistemos
(toliau – LŽŪMPRIS)
administravimas ir
informacijos teikimas
Europos Sąjungai bei
nacionalinėms
institucijoms ir
skelbimas viešai

Informacinių sistemų ir
registrų kūrimas ir
palaikymas

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
LŽŪMPRIS
administravimas ir
nepertraukiamo veikimo
užtikrinimas
Lietuvos Respublikos
fitosanitarinio registro
modulių kūrimas,
administravimas ir
nepertraukiamo veikimo
užtikrinimas
Žemdirbių mokymo ir
konsultavimo
informacinės sistemos
administravimas ir
nepertraukiamo veikimo
užtikrinimas

vnt.

24 000

I–IV

vnt.

207

I–IV

proc.

100

I–IV

vnt.

24

I–IV

vnt.

3 300

I–IV

proc.

Ne
mažiau
kaip 99

I–IV

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, Ūkininkų ūkių registras, Ūkinių
gyvūnų registras, Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registras, Gyvūnų augintinių registras.
**
Paraiškų priėmimo informacinė sistema, Pieno apskaitos informacinė sistema, Tiesioginių išmokų už pieną informacinė sistema, Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinė
sistema, Žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo informacinė sistema, Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema, Užsienio prekybos ir rinkos apsaugos
informacinė sistema kaip Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos sudedamoji dalis.

17
Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema.
Informacinės sistemos ir posistemiai: Avių veislininkystės posistemis, Ožkų veislininkystės posistemis, Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro informacinė sistema, Žemės
ūkio ir maisto produktų sertifikavimo informacinė sistema, Traktorininko pažymėjimų informacinė sistema.
***

****

6 lentelė
SUTARTYS DĖL FUNKCIJŲ VYKDYMO IR (AR) PARAMOS GAVIMO
2018 m.
Sutartis sudaroma3: funkcijoms vykdyti,
paramai gauti
Veiksmo
pavadinimas

Kodas

Veiksmo
Nr.

Vertinimo
kriterijus

1
02
001
02
001
01
02
001
01-01

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

02
001
01-0118

Programos priemonės pavadinimas:
Duomenų rinkimas

Mato
vnt.

Siektina
reikšmė
2018 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

ES
BF
VB
PVM
PĮ

160 000
40 000

160 000
40 000

112 560
28 140

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

Programos tikslų vertinimo
kriterijus, už kurį atsakingas
ŽŪIKVC

1.

2.

Statistinių tyrimų
vykdymas jūrinės
žvejybos ir
perdirbamosios
pramonės sektoriuose
Statistinių ataskaitų
rengimas ir teikimas
nacionalinėms
institucijoms ir

Parengtų statistinių
tyrimų pirminių
duomenų ataskaitų
skaičius

vnt.

320

Oficialiosios
statistinės
informacijos
pateikimas laiku

proc.

100

Rinkos
informacijos
ir ekonominės
analizės
skyrius

Turtas
Iš
iš jų
viso
VIP
13
14

18
įstaigoms, Europos
Komisijai, Eurostatui ir
kitoms tarptautinėms
organizacijoms

šalies, Europos
Sąjungos
institucijoms ir
kitoms tarptautinėms
organizacijoms

7 lentelė
SUTARTYS DĖL FUNKCIJŲ VYKDYMO IR (AR) PARAMOS GAVIMO
2018 m.
Sutartis sudaroma3: funkcijoms vykdyti,
paramai gauti
Kodas
1
03
001
03
001
01
03
001
01-02

03
001
01-0206

Veiksmo
Nr.

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus

Mato
vnt.

Siektina
reikšmė
2018 m.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketv.)

2
3
4
5
6
7
8
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
Programos priemonės pavadinimas:
Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės vystymas

1.

Kontrolinių žemės
sklypų erdvinių
duomenų rinkinio
(toliau –
KŽS_DR5LT)
atnaujinimas

KŽS_DR5LT
atnaujinimas pagal
2017 m.
ortofotografinį
žemėlapį
KŽS_DR5LT
atnaujinimas pagal
2018 m. kontrolinių
žemės sklypų ribų
pasikeitimus

proc.

20

I
Geografinių
informacinių
sistemų
skyrius

proc.

100

I–II

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai (Eur)
Išlaidos
Iš viso
Iš viso

9

10=11+13

11

iš jų
DU
12

ES
BF
VB
PVM
PĮ

451 000

451 000

299 000

Turtas
Iš viso
13

iš jų
VIP
14

19
KŽS_DR5LT
atnaujinimas pagal
NMA pateiktus
matavimus
KŽS_DR5LT
atnaujinimas pagal
aukštos skiriamosios
gebos palydovinius
vaizdus
KŽS_DR5LT
atnaujinimas pagal
2018 m.
ortofotografinį
žemėlapį

proc.

100

II–III

proc.

100

II–IV

proc.

80

III–IV

20

FINANSAVIMAS PAGAL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMĄ (VIP)
8 lentelė
Numatoma
likutinė
projekto vertė
2018 m.
gruodžio 31 d.
(Eur)

Programos
priemonės
kodas

Projekto
kodas

Projekto veikla / projekto
vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Siektina
reikšmė

Projekto
pradžia

Projekto
pabaiga

Atsakingi
vykdytojai

Viso
projekto
vertė
(Eur)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2016 m.

2019 m.

995 000

353 000

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
registrams ir
informacinėms
sistemoms administruoti
ir palaikyti naudojamų
tarnybinių stočių skaičių.
3. Sumažinti elektros
energijos sąnaudas.

Finansavimo
šaltinis*

11
ES
BF
VB
PVM
PĮ
KT

Lėšos
(Eur)
2018 m.

12

389 000

Saulius
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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