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Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m.
programos įgyvendinimas
Nuo 2007 m. Europos Sąjungos (ES) parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pradėta teikti pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą (Programa).
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programai įgyvendinti 2007–2013 m. skirta 2,287 mlrd. eurų
(7,896 mlrd. Lt), iš jų 1,766 eurų (6,097 mlrd. Lt) – ES lėšos. Nuo Programos įgyvendinimo pradžios
iki 2011 m. gruodžio 1 d. patvirtinta paramos suma – 1,570 mlrd. eurų (5,421 mlrd. Lt), išmokėta
– 1,092 mlrd. eurų (3,769 mlrd. Lt).
Bendrasis Lietuvos kaimo plėtros tikslas:
Užtikrinti ekonomikos augimą: didinti žemės ūkio, maisto ir miškų ūkio sektorių konkurencingumą,
sukurti galimybių įvairinti kaimo ekonominę veiklą ir gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, kartu
puoselėti žmogiškąsias vertybes, mažinti skirtumus tarp miesto ir kaimo bei tarp atskirų regionų.

Kaimo plėtros 20072013 m.
programos lėšų pasiskirstymas
pagal kryptis proc.

5,9 % 4,0 %
11,5 %

i kryptis 43,6 %

43,6 %

ii kryptis 35,1 %
iii kryptis 11,5 %
iv kryptis 5,9 %
„techninė pagalba“ 4,0 %

35,1 %
1 KRYPTIS ã Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimasÒ
2 KRYPTIS ã Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimasÒ
3 KRYPTIS ã Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimasÒ
4 KRYPTIS ã LeaderÒ metodu įgyvendinamos priemonės
Techninė pagalba
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I kryptis „Žemės, maisto ir miškų ūkio
sektoriaus konkurencingumo didinimas“
Tikslas: plėtoti konkurencingus žemės, maisto ir miškų ūkio sektorius.

„ankstyvas pasitraukimas
iš prekinės žemės ūkio
gamybos“ 13,6 %
„Jaunųjų ūkininkų
įsikūrimas“ 8,6 %

„Žemės ūkio ir miškininkystės
plėtra ir pritaikymo
infrastruktūra“ 11 %

„naudojimasis konsultavimo
paslaugomis“ 0,7 %
„profesinio mokymo ir
informavimo veikla“ 2,7 %

„pusiau natūrinis
ūkininkavimas“ 2,9 %

„dalyvavimas maisto
kokybės schemose“ 0,2 %
„miškų ekonominės
vertės didinimas“ 1,5 %

iš viso i krypčiai skirta
3,44 mlrd. Lt

„Žemės ūkio produktų
perdirbimas ir
pridėtinės vertės
didinimas“ 14,8 %

„Žemės ūkio valdų
modernizavimas“ 44,1 %

Prioritetai
1.1. Gerinti žemės ūkio ir miško valdų struktūrą:
„Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, „Žemės ūkio ir
miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“, „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“.
1.2. Kelti ūkių modernizavimo, technologijų ir inova
cijų lygį:

„Žemės ūkio valdų modernizavimas“, „Žemės ūkio
produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“,
„Miškų ekonominės vertės didinimas“, „Dalyvavimas
maisto kokybės schemose“.
1.3. Stiprinti žmogiškąjį kapitalą:
„Profesinio mokymo ir informavimo veikla“, „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“.

i kryptis „Žemės, maisto ir miškŲ Ūkio sektoriaus konkurenCingumo didinimas“
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I krypties Programos priemonių įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 1 d.
294,928,522
313,330,265

„Jaunųjųkinink
ūkininkų
ų įįsikūrimas“
sikūrimas

289,049,982
284,668,267

467,263,198
221,703,036

1 prioritetas

„ankstyvas pasitraukimas
iš
ūkio gamybos
prekinės žemės ūkio gamybos“

214,535,688
224,743,625

377,106,704

„Žemės ūkio ir miškininkystės
ir pritaikymo
infrastrukt
ūra
plėtra
ir pritaikymo
infrastruktūra“

tra

356,041,248
205,749,582
95,683,827

98,204,192
67,468,048

kininkavimas
„pusiau natūrinis ūkininkavimas“

61,847,612
33,739,410

1,517,101,949
1,994,186,228

„Žemės ūkio valdų
modernizavimas

1,333,314,513

modernizavimas“

2 prioritetas

1,135,057,985

511,070,558

„Žemės ūkio produktų
s vertėsir didinimas
perdirbimas
pridėtinės
vertės didinimas“

635,623,707
369,268,056
171,196,561

50,782,401
68,503,443

s „miškų
vertėsekonominės
didinimas
vertės didinimas“

39,322,265
16,127,203

7,871,555

„dalyvavimas maisto
ės schemose
kokybės schemose“

134,625
134,625
92,109,305
71,313,048

„profesinio mokymo
ir
Profesinio mokymo ir informavimo
veikla

58,749,308

3 prioritetas

informavimo veikla“

Naudojimasis

44,113,419

25,750,955
13,273,898

„naudojimasis konsultavimo
konsultavimo
paslaugomis
paslaugomis“

12,849,383
2,233,846
0

500000000

1000000000

2007Ñ 2013 m. SKIRTA litais
2007Ñ 2011 m. PRAŠOMA paramos suma, litais
PATVIRTINTA paramos suma, litais
IŠMOKĖTA paramos suma, litais

1500000000

2000000000
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Pagal Programos paramos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ Lietuvos ūkininkai įsigijo daug modernios technikos

Įgyvendinamos priemonės
1.1. „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“. Remiamos veiklos sritys: „Asmenų, susijusių su žemės ūkio
veikla, mokymas ir informavimas“, „Žemės ir miškų
ūkio veiklos bei žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje
mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“.
1.2. „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“. Remiamos veiklos sritys: „Konsultavimo paslaugos gavimas dėl ūkio įvertinimo“, „Konsultavimo paslaugos
gavimas dėl teisės aktų nustatytų valdymo reikalavimų
ir geros agrarinės bei aplinkosaugos sąlygų“, „Konsultavimo paslaugos agrarinės aplinkosaugos klausimais“,
„Konsultavimo paslaugos gavimas ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais“, „Konsultavimo
paslaugos gavimas miškų ūkio klausimais“.
1.3. „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.
1.4. „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio
gamybos“.
1.5. „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“.
1.6. „Žemės ūkio valdų modernizavimas“. Remiamos
veiklos sritys: „Nitratų direktyvos įgyvendinimas“, „Žemės ūkio valdų modernizavimas“:

1) žemės ūkio produktų gamyba ir paslaugų žemės
ūkiui teikimas,
2) biodujų gamyba iš ūkyje susidarančių atliekų,
3) prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ir
(arba) išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas
ir tiekimas rinkai,
„Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas“.
1.7. „Miškų ekonominės vertės didinimas“.
1.8. „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaiky
mo infrastruktūra“. Remiamos veiklos sritys: „Žemės
ūkio vandentvarka“, „Žemės konsolidacija“, „Miškų infrastruktūros gerinimas“, „Gyvulių ir naminių paukščių
prekinės vertės didinimas“.
1.9. „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės
vertės didinimas“. Remiamos veiklos sritys: „Žemės ūkio
produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara“, „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas kuriant naujas kooperatines
pieno perdirbimo įmones“.
1.10. „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“.

ii kryptis „apLinkos ir kraštovaizdŽio gerinimas“
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II kryptis „aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“
Tikslas: gerinti aplinką ir kraštovaizdį, sustabdyti biologinės įvairovės mažėjimą –
racionaliai naudoti žemės išteklius bei remti subalansuotą žemės ir miškų ūkio plėtrą.

„miškų aplinkosaugos išmokos“ 0,3 %
„išmokos ūkininkaujantiems
vietovėse su kliūtimis, išskyrus
kalnuotas vietoves“ 38,3 %

„pelno nesiekiančios investicijos
miškuose“ 1,2 %
„miškininkystės potencialo
atkūrimas ir prevencinių
priemonių įdiegimas“ 1,9 %
„pirmas ne žemės ūkio paskirties
ir apleistos žemės ūkio paskirties
žemės apželdinimas mišku“ 7 %

iš viso ii krypčiai skirta
2,77 mlrd. Lt
„pirmas žemės ūkio paskirties
žemės apželdinimas mišku“ 6,9 %

„natura 2000 išmokos
ir išmokos, susijusios su
direktyva 2000/60/eC“ 0,2 %
„natura 2000 išmokos“ 0,2 %

„agrarinės aplinkosaugos
išmokos“ 43,9 %

Prioritetai
2.1. Aplinką tausojanti ūkininkavimo praktika:
„Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ (programa „Ekologinis ūkininkavimas“).
2.2. Klimato kaitos mažinimas:
„Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės
ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškininkystės potencialo atkūrimas“, „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“.

2.3. Biologinės įvairovės išsaugojimas ir vertingų
gamtos bei tradicinių agrarinių vietovių plėtra:
„Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves“, „NATURA 2000“ išmokos ir
išmokos, susijusios su direktyva 2000/60/EC“, „NATURA 2000“ išmokos“.
„Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ („Kraštovaizdžio
tvarkymo“, „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių
ir naminių paukščių“ ir „Rizikos“ – vandens telkinių būklės gerinimo“ programos).

Įgyvendinamos priemonės
2.1. „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“. Remiamos
veiklos sritys: „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis
ūkininkavimas“, „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių
gyvūnų išsaugojimas“, „Rizikos vandens telkinių būklės
gerinimas“.

2.2. „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdini
mas mišku“.
2.3. „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos že
mės ūkio paskirties apželdinimas mišku“.
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2.4. „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir preven
cinių priemonių įdiegimas“. Remiamos veiklos sritys:
„Stichinių nelaimių ir gaisrų pažeistų miškų atkūrimas ir
prevencinės priemonės“, „Bendrosios valstybinės miško
priešgaisrinės apsaugos sistemos gerinimas“.
2.5. „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“.
2.6. „Miškų aplinkosaugos išmokos“. Remiamos veiklos sritys: „Išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevyk-

dymą kertinėse miško buveinėse“, „Išmokos už neplynus miško kirtimus vietoj galimų plynų“.
2.7. „Natura 2000“ išmokos, susijusios su Direktyva
2000/60/EC“.
2.8. „Natura 2000“ išmokos (parama „Natura 2000“
vietovėms miškuose)“.
2.9. „Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūti
mis, išskyrus kalnuotas vietoves (mažiau palankios
ūkininkauti vietovės)“.

2 prioritetas

1 ir 3
prioritetai

II krypties Programos priemonių įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 1 d.
1,215,709,745
691,463,602
550,342,059
485,347,944

„agrarinės aplinkosaugos išmokos“

„pirmas žemės ūkio paskirties
žemės apželdinimas mišku“

191,507,787
106,380,678
97,493,987
53,041,111

„pirmas ne žemės ūkio paskirties
ir apleistos žemės ūkio paskirties
žemės apželdinimas mišku“

193,898,600
116,985,513
114,471,245
65,706,531
51,792,000
52,918,603
43,339,038
21,229,152

„miškininkystės potencialo
atkūrimas ir prevencinių
priemonių įdiegimas“

34,528,000
35,685,339
10,353,445
5,704,568

„pelno nesiekiančios
investicijos miškuose“

9,528,002
3,908,430
2,889,992
736,574

„miškų aplinkosaugos išmokos“

1,061,069,946
1,031,086,815
859,690,074
761,109,218

3 prioritetas

išmokos ūkininkaujantiems
vietovėse su kliūtimis,
išskyrus kalnuotas vietoves
6,895,997
4,947,050
3,245,336
3,169,169

„natura 2000 išmokos
ir išmokos, susijusios su
direktyva 2000/60/eC“

2007Ñ 2013 m. SKIRTA litais
2007Ñ 2011 m. PRAŠOMA
PRA OMA paramos suma, litais
PATVIRTINTA paramos suma, litais
IŠMOKĖTA
TA paramos suma, litais

6,004,005
4,886,992
2,792,628
3,134,038

„natura 2000 išmokos“

0

375000000

750000000

1125000000

iii kryptis „gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“

III kryptis „gyvenimo kokybė kaimo
vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“
Tikslas: gerinti gyvenimo kokybę ir didinti gyventojų užimtumą kaimo vietovėse.

„perėjimas prie ne žemės
ūkio veiklos“ 12,4 %

„kaimo atnaujinimas
ir plėtra“ 24,8 %

iš viso iii krypčiai skirta
906 mln. Lt
„parama verslo kūrimui
ir plėtrai“ 45 %

„kaimo turizmo veiklos
skatinimas“ 17,8 %

Prioritetai
3.1. Alternatyvių darbo vietų ir
pajamų šaltinių kūrimas:
„Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“,
„Parama verslo kūrimui ir plėtrai“,
„Kaimo turizmo veiklos skatinimas“.
3.2. Socialinės ir fizinės infrastruktūros
gerinimas, kaimo paveldo išsaugojimas
ir puoselėjimas:
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.
Programos priemonei „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“
2007–2013 m. skirta 161,4 mln. Lt
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Įgyvendinamos priemonės
3.1. „Perėjimas ne prie žemės ūkio veiklos“.

3.3. „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“. Remiamos
veiklos sritys: „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant
amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose“, „Turistinių stovyklų turistams kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra (išskyrus miško vietoves)“.

3.2. „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“. Remiamos
veiklos sritys: „Ne žemės ūkio veikla, įskaitant paslaugas
ir produktų, išskyrus bioetanolį ir kitus biokurui, maistui ir pašarams priskiriamus produktus, patenkančius į
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, nedidelės apimties gamyba“, „Tradicinių amatų puoselėjimas ir tradicinių amatų centrų plėtra (pelno siekiantys
projektai)“.

3.4. „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Remiamos veiklos
sritys: „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, „Tradicinių amatų centrų kūrimas“, „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros
plėtra kaimo vietovėse“.

III krypties Programos priemonių įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 1 d.

112,596,830
94,648,900

„perėjimas prie ne žemės
ūkio veiklos“

23,317,253

1 prioritetas

5,555,900

407,402,225
752,138,733

„parama verslo kūrimui ir plėtrai“
228,999,718
37,245,499

161,430,466
172,807,413

„kaimo turizmo veiklos skatinimas“

66,672,137
28,999,256

2 prioritetas

224,403,414
128,544,127

„kaimo atnaujinimas ir plėtra“

105,333,143
31,175,959

0

200000000

400000000

2007Ñ 2013 m. SKIRTA litais
2007Ñ 2011 m. PRAŠOMA paramos suma, litais
PATVIRTINTA paramos suma, litais
IŠMOKĖTA paramos suma, litais

600000000

800000000

iv kryptis — „Leader“ metodo įgyvendinimas“
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IV kryptis — „Leader“
metodo įgyvendinimas“
Tikslas: skatinti kaimo plėtrą per vietos gyventojų aktyvumą ir partnerystės ryšius.

„parama vvg veiklai, įgūdžiams
įgyti ir aktyviai pritaikyti“
18,9 %

„tarpteritorinis
ir tarptautinis
bendradarbiavimas“
3,1 %

iš viso iv krypčiai skirta
464 mln. Lt

„vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“ (įskaitant
prašytą ir patvirtintą
paramą pagal priemonės
„parama vvg veiklai,
įgūdžiams įgyti ir aktyviai
pritaikyti” veiklos sritį
„parama vvg veiklai“) 78 %

Prioritetas
4.1. Skatinti vietos iniciatyvas ir bendradarbiavimą,
ugdyti žmogiškuosius gebėjimus siekiant rengti ir sėk
mingai įgyvendinti vietos plėtros strategijas:
„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (įskaitant prašytą ir patvirtintą paramą pagal priemonės „Parama
VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti” veiklos sritį „Parama VVG veiklai“),
„Tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“,
„Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“.

Parama pagal Programos priemonę „Parama VVG veiklai,
įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ Lietuvos kaimo
bendruomenes prikėlė naujam gyvenimui
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Įgyvendinamos priemonės
4.1. „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.
4.2. „Tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.
4.3. „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai
pritaikyti“. Remiamos veiklos sritys: „Parama VVG veiklai“, „Techninė parama kaimo vietovių tyrimams atlik-

ti, vietos plėtros strategijoms rengti ir (arba) atnaujinti,
asmenims, rengiantiems arba atnaujinantiems vietos
plėtros strategiją, mokyti“, „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“, „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų,
esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“.

IV krypties Programos priemonių įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 1 d.
362,108,390
„vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“ (įskaitant prašytą ir
patvirtintą paramą pagal priemonės
„parama vvg veiklai, įgūdžiams
įgyti ir aktyviai pritaikyti” veiklos
sritį „parama vvg veiklai“)

433,599,926
433,599,926
24,063,627

14,398,176
320,402

„tarpteritorinis ir tarptautinis
bendradarbiavimas“

212,204
78,737

87,844,580
15,934,174

„parama vvg veiklai, įgūdžiams
įgyti ir aktyviai pritaikyti“

15,833,553
40,231,907

0

125000000

2007Ñ 2013 m. SKIRTA litais
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„techninė pagalba“
Tikslas – užtikrinti efektyvų Programos įgyvendinimą:
• užtikrinti tinkamą programos parengimą, valdymą,
priežiūrą, kontrolę ir vertinimą,
• remti Programos viešinimui ir visuomenės informavimui apie ES paramą skirtas veiklas,

• per Lietuvos kaimo tinklą remti kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą, gerosios patirties ir informacijos
mainus bei sklaidą.

Lietuvos kaimo tinkLas

Lietuvos kaimo tinklas
forumuose. Tarpregioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo partnerių paieškoms sudarytas katalogas. Oficialioje Tinklo svetainėje galima pasinaudoti Gerosios
patirties duomenų baze.
Tinklo narių veikla remiama pagal Lietuvos kaimo tinLietuvos kaimo tinklas, įkurtas 2009 m. gruodžio mėn.,
yra nauja organizacinė struktūra, jungianti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje (KPP) dalyvaujančias institucijas ir organizacijas.

klo veiksmų programos 7 kryptis:
• žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros patirties ir pokyčių nustatymas, rinkimas, sisteminimas,
analizė, apibendrinimas ir pasiūlymų teikimas;

Lietuvos kaimo tinklas – atvira struktūra. Tinklo veikloje dalyvauja su KPP įgyvendinimu susijusios ir (arba)
kitaip prie žemės, miškų, maisto ūkio ir kaimo plėtros
prisidedančios kaimo bendruomenės, Vietos veiklos
grupės, nevyriausybinės organizacijos, mokslo institucijos, verslo sektoriui atstovaujančios organizacijos, savivaldybės ir valstybės institucijos, įstaigos.
Kasmet Tinklo narių daugėja. 2011 m. jį papildė apie
300 naujų dalyvių, dauguma jų priklauso kaimo bendruomenėms. 2011 m. pabaigoje Tinklas jungė jau 666
kaimo plėtros, žemės ūkio, maisto ūkio ir miško ūkio
procesuose dalyvaujančias institucijas ir organizacijas.
Ne tik dėl padvigubėjusio narių skaičiaus, bet ir dėl
pačios veiklos organizavimo pobūdžio Tinklo veikla intensyvėja. Jo nariai bendraudami ir bendradarbiaudami
noriai išnaudoja visas informacinių technologijų galimybes. Prenumeruojami naujienlaiškiai, diskutuojama

• patirties žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse ir kitos susijusios informacijos sklaida;
• mokymo programų rengimas vietos veiklos grupėms, techninė ir metodinė pagalba įgyvendinant
„Leader“ metodą;
• techninė pagalba regioniniam ir tarptautiniam
kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimui;
• kaimo plėtros dalyvių interesų atstovavimas ES
organizacijose;
• Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
inicijuotų projektų, susijusių su žemės ūkiu, maisto
ūkiu ir kaimo plėtra, įgyvendinimas;
• Tinklo valdymas.
2009–2013 m. Tinklo finansavimui skirta 24 mln. Lt.

2011 metų veiksmų plano įgyvendinimas
Eil. Lėšų pavadinimas
Nr.
1.

Iš viso, Lt

Lėšos, skirtos pirma7 500 000
jai–ketvirtajai veiksmų
programos kryptims:

I Tinklo
komitetas

II Tinklo
III Tinklo
IV Tinklo V Tinklo
VI Tinklo
komitetas komitetas komitetas komitetas komitetas

637 000

1 630 000 587 000

451 000

290 000

3 905 000

pateiktos 292 paraiškos.

2.

Lėšos, skirtos penktajai veiksmų programos krypčiai:

585 000

pateikta 11 paramos paraiškų. pareiškėjai — Lietuvos respublikos žemės
rūmai, Lietuvos kaimo turizmo asociacija, Lietuvos ūkininkų sąjunga ir kt.

3.

Lėšos, skirtos šeštajai
veiksmų programos
krypčiai:

620 000

pateikta 20 paramos paraiškų. pareiškėjai — Lietuvos žemės ūkio
universitetas, všį tatulos programa, Lietuvos ūkininkių draugija ir kt.

4.

Lėšos, skirtos septintajai veiksmų programos krypčiai „tinklo
valdymas“

1 000 000

pateiktos 27 paramos paraiškos. pareiškėjai — kauno rajono vvg, kruopių
bendruomenė, jaunimo klubas „ateinam“ ir kt.

5.

iš viso:

9 705 000
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Tinklo taryba

• Kaimo jaunimo komitetas (59 nariai),

Suformuota iš Tinklo narių atstovų, svarsto kaimo plėtros ir kitus su žemės ūkiu, maisto ūkiu ir miškų ūkiu,
susijusius klausimus, taip pat ji atsakinga už Tinklo
veiklos koordinavimą, veiklos aktyvinimą, metinių
veiksmų planų formavimą. Tinklo tarybos nariai Tinklo
interesams atstovauja rotacijos principu. Juos į Tinklo
tarybą deleguoja Tinklo komitetai (iš kiekvieno Tinklo
komiteto deleguojami 3 nariai).

• Kraštovaizdžio ir kaimo vietovių planavimo komitetas (46 nariai),
• Inovacijų ir tyrimų kaime komitetas (28 nariai),
• „Leader“ ir bendruomeniškumo skatinimo komitetas (388 nariai).

Sekretoriatas
Siekiant užtikrinti Tinklo valdymą, efektyvų jo funk-

Tinklo komitetai
• Kaimo politikos klausimų komitetas (52 nariai),
• Verslo skatinimo kaime komitetas (93 nariai),

cionavimą ir veiklos koordinavimą bei šios struktūros
grandžių tarpusavio darbą ir jų bendradarbiavimą,
įkurtas nuolatinis Tinklo sekretoriatas.

Tinklo komitetų 2012 m. veiklos prioritetai
Kaimo politikos klausimų komitetas

1. bendrosios žemės ūkio politikos iššūkiai;
2. Lietuvos žemės ūkio politikos dabartis ir ateitis užsienio
šalių kontekste;
3. Lietuviškų produktų populiarinimas ir vartotojų ugdymas;
4. gyvenimo kokybės kaime gerinimas;
5. kaimo žmonių interesus atstovaujančių organizacijų aktyvinimas.

Verslo kaime skatinimo komitetas

1. verslumo ir konkurencingumo kaime skatinimas bei
kompetentingumo ugdymas;
2. bendradarbiavimo, partnerystės ir kooperacijos kaime
skatinimas;
3. inovacijų taikymas efektyvinant verslą kaime.

Kaimo jaunimo komitetas

1. kaimo jaunimo verslumo skatinimas;
2. kaimo jaunimo laisvalaikio ir užimtumo organizavimas;
3. kartų dialogo skatinimas kaime;
4. kaimo jaunimo savanorystės skatinimas;
5. kaimo jaunimo iniciatyvų skatinimas;
6. kaimo jaunimo pilietiškumo skatinimas.

Kraštovaizdžio ir kaimo vietovių planavimo komitetas

1. partnerystės skatinimas;
2. gerosios ir istorinės patirties pritaikymas kaimo
išsaugojimui ir atgaivinimui;
3. tradicinio ūkio puoselėjimas išsaugant biologinę
įvairovę;
4. miškų ūkio potencialo išsaugojimas ir darnus vystymas;
5. kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas siekiant
teigiamos įtakos klimato kaitai.

Inovacijų ir tyrimų kaime komitetas

1. biotechnologinės inovacijos kaimiškose vietovėse;
2. sveika aplinka ir gyvensena kaimiškose vietovėse;
3. socialinių inovacijų kūrimas ir diegimas sprendžiant
kaimo problemas;
4. informacinių technologijų taikymas kaimiškose
vietovėse;
5. technologinės inovacijos taikymas kaimiškose vietovėse

„Leader“ ir bendruomeniškumo skatinimo komitetas

1. bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimas;
2. partnerystės stiprinimas tarp kaimo plėtros dalyvių;
3. bendruomeninių paslaugų plėtros kaime skatinimas;
4. Jaunimo iniciatyvų kaimo vietovėse skatinimas.

Lietuvos kaimo tinkLas

UDK 338.43(474.5)
Li239
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Interneto puslapis www.gimtinessaltinis.lt
Spausdino UAB „Spaudos praktika“
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Tiražas 10 000 egz.
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Plačiau susipažinti su Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m.
programa galite šiuose tinklalapiuose:
Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministerija –

www.zum.lt
informacinis portalas „parama kaimui“ –

www.paramakaimui.lt
nacionalinės mokėjimo agentūra
prie Žemės ūkio ministerijos –

www.nma.lt
Lietuvos kaimo tinklas –

www.kaimotinklas.lt

