Rietavo savivaldybės
KAIMO TERITORIJOS VYSTYMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai

2018 metai

Asignavimų valdytojas (-ai),
kodas
Vykdytojas (-ai), kodas

Rietavo savivaldybės administracija, 188747184

Programos pavadinimas

Kaimo teritorijos vystymo ir žemės ūkio
plėtros programa

Programos parengimo
argumentai

Programa siekiama sukurti palankią aplinką įvairiapusei
ekonominei, socialinei kaimo plėtrai, jo gamtosaugai ir
etnokultūrai, gerinti gyvenimo kokybę ir padėti žemės ūkio
subjektams integruotis į Europos Sąjungą; gerinti melioracijos
įrenginių remontą ir rekonstrukcijai, kreipiant dėmesį į drenažo
sistemų eksploatavimą norint pailginti jų amžių.
Saugoti ir tausoti žemę, dirvožemio derlingumą, tinkamai naudoti,
prižiūrėti ir saugoti melioracijos ir hidrotechnikos įrenginius, juos
renovuoti ir modernizuoti.
Sudaryti geresnes sąlygas žemdirbystei, išsaugoti ir padidinti
dirvos derlingumą, rūpintis kaimo žmonių gerove ir ūkine plėtra,
siekiant sukurti konkurencingus ūkius.

Ilgalaikis prioritetas
(pagal SPP)

Konkurencingas
verslas,
investicijų Kodas
pritraukimas ir sanglaudos ekonominis
didėjimas
Skatinti žemės ūkio modernizavimą, sukurti Kodas
verslui plėtotis palankią aplinką, formuoti
turizmui patrauklaus krašto įvaizdį

Šia programa
įgyvendinamas
įstaigos/padalinio
strateginis tikslas
Programa

Rietavo savivaldybės administracija , 188747184
Rietavo savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius,
188747184
Daugėdų seniūnija, 188748329
Medingėnų seniūnija, 188665844
Tverų seniūnija, 188664938
Rietavo seniūnija, 188664742

Kodas

07

02

02

Tęstinė

Programos aprašymas

Siekiama modernizuoti žemės ūkio produkcijos gamybą, užtikrinti valstybės (perduotų
Savivaldybei patikėjimo teise valdyti ir naudoti) melioracijos įrenginių funkcionavimą,
Melioracijos statinių naudotojų asociacijos nariams nuosavybės teise priklausančių blogai

veikiančių melioracijos įrenginių renovavimą, pasinaudojant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020
metų programos priemonių lėšomis, padėti žemės ūkio veiklos subjektams įsisavinti ES ir
nacionalinės paramos lėšas dalyvaujant galimose programose ir paramos priemonėse, skatinti
žemės ūkio ir kaimo valdų valdytojus, dalyvaujančius investicinėse Kaimo plėtros programos
priemonėse.
Programos
tikslas

Skatinti žemės ūkio modernizavimą, sukurti verslui plėtotis
palankią aplinką, formuoti turizmui patrauklaus krašto
įvaizdį.

Kodas

02

Tikslo aprašymas

Programa parengta siekiant subalansuotos žemės ūkio ir kaimo plėtros, valstybinių (perduotų
savivaldybėms) funkcijų vykdymą, integruoti kaimo vietoves į Europos Sąjungos bendriją,
modernizuoti Savivaldybės žemės ūkį, užtikrinti Rietavo savivaldybės žemės ūkio tvarkymą.
Rietavo savivaldybės plėtros 2010 – 2020 m. strateginiame plane išdėstytoje Savivaldybės
plėtros vizijoje numatyta, kad Rietavo savivaldybė – patraukli ir saugi erdvė darbui, gyvenimui
ir poilsiui su išplėtota socialine infrastruktūra, gyvybingais žemės ūkio ir kitos veiklos
sektoriais, sveika aplinka ir gražiu kraštovaizdžiu, geranoriškų, darbščių ir iniciatyvių žmonių
bendruomene.
Žemės ūkio sektoriuje įsitvirtina netradicinę veiklą plėtojantys ūkiai, perspektyvi ekologiškų
produktų gamyba, todėl išlieka perspektyva plėtotis mažiems, kooperuotiems ūkiams. Palanku
plėtoti alternatyvią veiklą kaime – kaimo turizmą, amatus, paslaugas, kitus smulkiuosius
verslus.
Siekiama užtikrinti gerą valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Savivaldybės patikėjimo
teise valdomų melioracijos įrenginių funkcionavimą, nuolat stebėti jų būklę ir operatyviai
šalinti atsirandančius gedimus.
Tikslui įgyvendinti iškelti uždaviniai:
1. Valstybinių (perduotų savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų vykdymas.
2. Melioracijos įrenginių renovacija, priežiūra ir remontas.
3. Savivaldybės parama žemės ūkiui.
01 uždavinys – valstybinių (perduotų savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų vykdymas
01 priemonė – Vietos savivaldos įstatymo 8 straipsniu savivaldybėms perduotų valstybinių
žemės ūkio funkcijų vykdymas.
- Paraiškų priėmimas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus,
susietajai paramai ir Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos pajamų netekimo
kompensacinei paramai gauti naudojantis elektronine pasėlių plotų informacine sistema.
- Ūkininkų ūkių registravimas duomenis suvedant į Ūkininkų ūkių registro duomenų bazę;
žemės ūkio ir kaimo valdų registravimas duomenis suvedant į žemės ūkio ir kaimo verslo
registro duomenų bazę; traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas ir
registravimo duomenų suvedimas į Registro duomenų bazę ir techninių apžiūrų atlikimas.
- Organizuoja medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui
padarytos žalos ir nuostolių nustatymą.
- Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos hidrotechnikos statinių valdymas ir
naudojimas patikėjimo teise.
- Nacionalinės paramos priemonių (parama bičių laikytojams, pasėlių ir gyvulių draudimo
įmokų ir dalies palūkanų už kreditus kompensuoti) administravimas.
- Ūkio subjektų informavimas apie atsietų nuo gamybos (už karves žindenes, bulių, pieną) ir iš
dalies susietų su gamyba (mėsinių galvijų, mėsinių avių, melžiamų karvių, pieninių bulių,

pieninių ožkų, ėriavedžių) išmokų mokėjimą.
- Žemės ūkio klausimų koordinavimas, kaimo plėtros ir paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai
organizavimas ir įgyvendinimas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
02 priemonė – saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo kanalų nuomos paslauga vykdant
žemės ūkio funkcijas Rietavo, Tverų, Medingėnų ir Daugėdų seniūnijose ir Žemės ūkio skyriuje.
Šiais kanalais bus užtikrintas spartus ir saugus duomenų perdavimas, pasėlių deklaravimo ir
elektroniniu būdu įbraižytų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukų žemėlapių duomenys.
03 priemonė – valstybinių žemės ūkio funkcijų vykdymas seniūnijose.
- Paraiškų priėmimas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus,
susietajai paramai ir Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos pajamų netekimo
kompensacinei paramai gauti naudojantis elektronine pasėlių plotų informacine sistema.
- Žemės ūkio ir kaimo valdų registravimas duomenis suvedant į žemės ūkio ir kaimo verslo
registro duomenų bazę.
- Seniūnų pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas.
- Organizuoja medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui
padarytos žalos ir nuostolių nustatymą.
- Pagal kompetenciją teikia informaciją (konsultacijas) ūkininkams, žemės ūkio veiklos
subjektams ir kitiems asmenims visais joms pavestais žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros
klausimais.
02 uždavinys – melioracijos įrenginių renovacija, priežiūra ir remontas
01 priemonė – patikėjimo teise valdomų ir naudojamų valstybei priklausančių melioracijos
įrenginių būklės įvertinimas, priežiūra, atrinkimas remontui, techninių projektų rengimas ir jų
vertinimo ekspertizės atlikimas, statybos ir montavimo darbų organizavimas (rangovų
parinkimas, darbų priežiūra, priėmimas), darbų techninės priežiūros organizavimas ir kontrolė
siekiant užtikrinti gerą melioracijos statinių techninę būklę, atitinkančią teisės aktų ir
melioracijos techninių reglamentų reikalavimus.
02 priemonė – patikėjimo teise valdomų ir naudojamų valstybei priklausančių melioracijos
įrenginių remonto ir priežiūros darbų organizavimas.
03 uždavinys – Savivaldybės parama žemės ūkiui
01 priemonė – parama žemės ūkiui.
Žemės ūkio rėmimu siekiama sudaryti galimybę pasinaudoti Kaimo plėtros programos
priemonėmis. Tai prisidės prie kaimo gyventojų pajamų didėjimo, gyvenimo sąlygų kaime
gerėjimo. Bus padidintas ūkių ekonominis gyvybingumas, prisitaikoma prie naujų technologijų
keitimosi, gaminama rinkoje turinti paklausą, prekinė žemės ūkio produkcija, padidės žemės
ūkio sektoriaus konkurencingumas, jauni žmones bus skatinami pasilikti kaime.
Numatoma skatinti žemės ūkio kooperatyvų, asociacijų ir agroservisų steigimąsi
Savivaldybėje; paremti ūkius, siekiančius dalyvauti investicinėse Kaimo plėtros programos
priemonėse; skatinti sėklininkystės, veislininkystės, ekologinių ir kitų sertifikuojamų ūkių
kūrimąsi; paremti nuostolių patyrusius (nukentėjus nuo gaisrų, gamtos stichinių nelaimių) ūkius,
sudaryti sąlygas ūkių apžiūroms ir konkursams organizuoti, nugalėtojams skatinti.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Savivaldybės teritorijoje veikiantys ūkiai pasinaudos Kaimo plėtros programos priemonėse
numatoma ES ir nacionaline parama. Padidės ūkininkaujančiųjų pajamos. Stambės ūkiai. Bus
diegiamos naujausios gamybos technologijos, kurios pagerins darbo sąlygas, mažins nenašaus

fizinio darbo apimtis, palengvins žemdirbių buitį. Parodos, mugės ir konkursai skatins naujausių
technologijų plėtrą žemės ūkio sektoriuje.
Suremontuoti melioracijos įrenginiai užtikrins gruntinio ir paviršinio vandens nuvedimą, pagerės
dirvožemio hidrologinis režimas, auginamų kultūrų derlingumas.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Rietavo savivaldybės biudžetas, Kaimo plėtros programos lėšos, speciali tikslinė dotacija
valstybinėms funkcijoms atlikti, skolintos iš bankų ir kitos lėšos.

Veiksmai, numatyti Rietavo savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma
programa

2.1. Tikslas. Efektyvaus verslo, investicijoms palankios aplinkos kūrimas, pažangaus žemės ūkio
ir miškininkystės plėtros skatinimas.
2.1.4. Uždavinys. Sudaryti sąlygas konkurencingo žemės ūkio vystymuisi ir miškininkystės
skatinimui.
2.1.4.1. Skatinti specializuotų, ekologiškų, netradicinių ūkio šakų plėtojimą Rietavo
savivaldybėje.
2.1.4.2. Skatinti ir propaguoti žemės ūkio kooperacijos plėtrą Rietavo savivaldybėje.
2.1.4.3. Skatinti ir remti jaunųjų ūkininkų kūrimąsi Rietavo savivaldybėje.
2.1.4.4. Skatinti žemės ūkio produktus perdirbančių įmonių kūrimąsi ir pirminį žemės ūkio
produkcijos perdirbimą Rietavo savivaldybės teritorijoje, įgyvendinant trumpąsias maisto
grandines.
2.1.4.5. Skatinti agroserviso paslaugų (žemės dirbimo, pašarų ruošimo, organinių trąšų
išvežiojimo) teikimą Rietavo savivaldybės teritorijoje.
2.1.4.6. Vykdyti Rietavo savivaldybės Žemės ūkio rėmimo programą.
2.1.4.7. Konsultuoti Rietavo savivaldybės ūkininkus, miškų valdų savininkus, siekiant
efektyvaus ES paramos įsisavinimo.
2.1.4.8. Tobulinti Rietavo savivaldybės ūkininkų, miškų valdų savininkų kompetencijas ir
gebėjimus.
2.1.4.9. Rekonstruoti ir (arba) atnaujinti valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos
statinius Rietavo savivaldybės teritorijoje.
2.1.4.10. Rekonstruoti ir (arba) atnaujinti valstybei nuosavybės teise priklausančius
hidrotechninius statinius Rietavo savivaldybės teritorijoje.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai

Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, Lietuvos Respublikos melioracijos, Vietos savivaldos
įstatymo 8 straipsnis, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006-10-11 nutarimas Nr. 987, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-02-13 nutarimas Nr.
189, Rietavo savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2020 metų, patvirtintas Rietavo
savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 15 d. sprendimu Nr. TI-119.

07 Programos lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst. Eur)
Ekonominės klasifikacijos grupės

Biudžetas
2017 metams

Patvirtintas
biudžetas
2018
metams

Projektas
2019
metams

Projektas
2020
metams

1. Iš viso asignavimų

161,96

167,20

608,3

608,3

1.1. Išlaidoms

161,96

167,20

260,8

260,8

54,24

58,60

65,0

65,0

347,50

347,5

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams
įsipareigojimams vykdyti

0,0

2. Finansavimo šaltiniai

161,96

167,20

608,3

608,3

2.1. Savivaldybės biudžetas

161,96

167,20

608,3

608,3

2.1.1. valstybės biudžeto specialioji tikslinė
dotacija, iš jos:

159,96

164,20

252,8

252,8

2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms vykdyti

159,96

164,20

257,8

257,8

2,0

3,0

3,0
347,5

3,0
347,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti
2.1.2. Savivaldybės funkcijoms vykdyti
t. sk. VIP
2.1.3. Aplinkos apsaugos specialiosios
programos lėšos
2.1.4. įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas ir
butų nuomą lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
2.2.1.

Savivaldybės privatizavimo fondas

2.2.2. ES lėšos
2.2.3. Visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšos
2.2.4. kelių priežiūros ir plėtros programos
lėšos
2.2.5. kitos lėšos, iš jų:
2.2.5.1. VIP
2.2.5.2. Valstybės biudžetas
2.2.5.3. melioracijos statinių naudotojų
asociacija
2.2.5.4. ES paskola
2.2.5.5. komercinė paskola
Administracijos direktorius

Vytautas Dičiūnas

Programos koordinatorius

Alfonsas Stabingis

