
Litais

TURTAS

A. ILGALAIKIS TURTAS 2823942       2825487            
I. NEMATERIALUSIS TURTAS 1 114934              108544                   

  I.1.   Plėtros darbai

  I.2.   Patentai, licencijos

  I.3.   Programinė įranga 114934              108544                   

  I.4.   Kitas nematerialusis turtas

II. MATERIALUSIS TURTAS 2 2709008            2716943                 

  II.1.   Žemė

  II.2.   Pastatai ir statiniai 2565060            2592890                 

  II.3.   Mašinos ir įrengimai

  II.4.   Transporto priemonės 6437                  17644                     

  II.5.   Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 137511              106409                   

  II.6.   Nebaigta statyba

  II.7.   Kitas  materialusis turtas

  II.8.   Investicinis turtas

III. FINANSINIS TURTAS

IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 20690618     5015641            

I. 3 9803011            2693054                 

  I.1.   Atsargos -                     -                          

    I.1.1.    Žaliavos ir komplektavimo gaminiai

    I.1.2.    Nebaigta gamyba

    I.1.3.    Pagaminta produkcija

    I.1.4.    Pirktos prekės, skirtos perparduoti

  I.2.   Išankstiniai apmokėjimai 9803011            2693054                 

  I.3.   Nebaigtos vykdyti sutartys

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 4 10489196          1917996                 

  II.1.   Pirkėjų įsiskolinimas

  II.2.   Kitos gautinos sumos 10489196          1917996                 

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS -                     -                          

 III.1.   Trumpalaikės investicijos

 III.2.   Terminuoti indėliai

 III.3.   Kitas trumpalaikis turtas

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 5 398411              404591                   

TURTO IŠ VISO: 23514560     7841128            

VĮ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS REGULIAVIMO AGENTŪRA

2013 METŲ I PUSMEČIO

2013 m. birželio 30 d. BALANSAS

2013 m.rugpjūčio 22 d. Nr. 2A-(3.52)-62

ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 

NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

110073873, L. STUOKOS - GUCEVIČIAUS 9-12, VILNIUS

(ataskaitos sudarymo diena)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Pastabos 

Nr.

 Finansinių 

metų I 

pusmetis 

 Praėję 

finansiniai metai 



NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

C. NUOSAVAS KAPITALAS 3791311       3796544            
I. ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS 6 5897412            5777471                 

II. 

III. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

IV. REZERVAI -                     -                          

  IV.1.   Privalomasis

  IV.2.   Kiti rezervai

V. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 7 (2106101)           (1980927)                

  V.1.   Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) (125174)             (31984)                    

  V.2.   Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) (1980927)           (1948943)                

D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 8 15665620     262181              

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 4057629       3782403            
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR -                     -                          

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  I.1.   Finansinės skolos

  I.2.   Skolos tiekėjams

  I.3.   Gauti išankstiniai apmokėjimai

  I.4.   Atidėjiniai

  I.5.   Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas

  I.6.   Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 9

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  II.1.   Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis

  II.2.   Finansinės skolos

  II.3.   Skolos tiekėjams 781827              1390093                 

  II.4.   Gauti išankstiniai apmokėjimai 120270              328285                   

  II.5.   Pelno mokesčio įsipareigojimai

  II.6.   Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 317931              248699                   

  II.7.   Atidėjiniai

  II.8.   Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 9 2837601            1815326                 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 23514560     7841128            

Laikinai einanti generalinės direktorės pareigas

Vyr. finansininkė Jolanta Aidukienė

TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK 

VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS

 Praėję 

finansiniai metai  

Rasita Kraujelytė - Noreikienė

Pastabos 

Nr.

3782403                 4057629            

 Finansinių 

metų I 

pusmetis 



VĮ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS REGULIAVIMO AGENTŪRA
(įmonės pavadinimas)

110073873, L. STUOKOS - GUCEVIČIAUS 9-12, VILNIUS
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

I PUSMETIS

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. nr. STRAIPSNIAI Pastabos 

Nr.

 2013 m. I 

pusmetis 

 2012 m. I 

pusmetis 

I. PARDAVIMO PAJAMOS 360329           479083            

II. PARDAVIMO SAVIKAINA 422927           470740            

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (62598)             8343                  

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 62616              43096                

  IV.1   Pardavimo

  IV.2   Bendrosios ir administracinės 62616              43096                

V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (125214)           (34753)              

VI. KITA VEIKLA -                       -                        

  VI.1.   Pajamos

  VI.2.   Sąnaudos

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 40                    1347                  

  VII.1.   Pajamos 40                    1347                  

  VII.2.   Sąnaudos

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (125174)           (33406)              

IX. PAGAUTĖ

X. NETEKIMAI

XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (125174)           (33406)              

XII. PELNO MOKESTIS

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (125174)           (33406)              

Laikinai einanti generalinės direktorės pareigas

Vyr. finansininkė Jolanta Aidukienė

Rasita Kraujelytė - Noreikienė

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos 

tikslumo lygis)

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2013 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2013 m. rugpjūčio 22 d.    Nr. 2A-(3.52)-61

Litais



VĮ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS REGULIAVIMO AGENTŪRA

110073873, L.STUOKOS - GUCEVIČIAUS 9-12, VILNIUS 

2013 METŲ I PUSMETIS

Iš viso

Ilgalaikio 

materiali

o-jo turto

Finansini

o turto

1. Likutis užpraėjusių finansinių metų 

pabaigoje (2011 12 31)
     5777471      (1948943)              3828528 

2. Apskaitos politikos pakeitimo 

rezultatas 
                          - 

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas                           - 

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių 

finansinių metų pabaigoje (2011 12 31)
     5777471              -               -             -             -      (1948943)              3828528 

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                          - 

6. Finansinio turto vertės padidėjimas 

(sumažėjimas)
                          - 

7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)
             (611)                    (611)

8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

pelnas /nuostoliai (2012 m. birželio 30d.) 
         (33406)                (33406)

9. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti 

tik valstybės nuosavybė, atitinkančio 

kapitalo didinimas (mažinimas)

                          - 

10. Sudaryti rezervai                           - 

11. Panaudoti rezervai                           - 

12. Įmonės savininko kapitalo didinimas 

(mažinimas)
                             - 

13. Likutis 2012 m. birželio 30      5777471              -               -             -             -      (1982960)              3794511 

Litais

                   - 

                   - 

                         - 

                         - 

2013 m. birželio 30 d.  NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Kiti rezervaiPerkainojimo 

rezervas (rezultatai)

2013 m. rugpjūčio 22 d.   Nr. 2A-(3.52)-63

Turtą, kuris 

pagal įstatymus 

gali būti tik 

valstybės 

nuosavybė, 

atitinkantis 

Privalomasis 

rezervas

Įmonės 

savininko 

kapitalas

Nepaskirs-

tytasis pelnas 

(nuostoliai)



Iš viso

Ilgalaikio 

materiali

o-jo turto

Finansini

o turto

Kiti rezervaiPerkainojimo 

rezervas (rezultatai)

Turtą, kuris 

pagal įstatymus 

gali būti tik 

valstybės 

nuosavybė, 

atitinkantis 

Privalomasis 

rezervas

Įmonės 

savininko 

kapitalas

Nepaskirs-

tytasis pelnas 

(nuostoliai)

14. Įmonės savininko kapitalo didinimas 

(mažinimas)
                          - 

15. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)
                          - 

17. Ataskaitinio laikotarpio  grynasis 

pelnas (nuostoliai)*
             2033                    2033 

18. Likutispraėjusių  finansinių metų 

pabaigoje 2012-12-31
     5777471      (1980927)              3796544 

19. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                          - 

20. Finansinio turto vertės padidėjimas 

(sumažėjimas)
                          - 

21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)
                          - 

22. Ataskaitinio laikotarpio  grynasis 

pelnas (nuostoliai)
       (125174)              (125174)

23. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti 

tik valstybės nuosavybė, atitinkančio 

kapitalo didinimas (mažinimas)

                          - 

24. Sudaryti rezervai                           - 

25. Panaudoti rezervai                           - 

26. Įmonės savininko kapitalo didinimas 

(mažinimas)
       119941                119941 

27. Likutis ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 2013-06-30
     5897412              -               -             -             -      (2106101)              3791311 

Laikinai einanti generalinės direktorės pareigas

Vyr. finansininkė

*Čia ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) - tai pelnas (nuostoliai), uždirbti (patirti) per laikotarpį, prasidedantį 2012 m. liepos  1 d. ir pasibaigiantį  2012 m. gruodžio 31 d.

                   -                          - 

Rasita Kraujelytė - Noreikienė

Jolanta Aidukienė



I PUSMETIS

Eil. 

Nr.
Straipsniai

Pasta-

bos 

Nr.

2013 m. birželio 30 

d.

2012 m. birželio 

30 d.

I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai

I.1. Grynasis pelnas (nuostoliai)                 (125174)                   (34017)

I.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                     90478                   (60628)

I.3. Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas

I.4. Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas                           -                19449229 

I.5. Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas               (7109957)                   (68117)

I.6. Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas 

I.7. Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas                           -                    514496 

1.8. Gautų dotacijų, subsidijų padidėjimas (sumažėjimas)               15403439                  768421 

I.9. Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas               (8571200)                7748145 

I.10. Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas

I.11. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų 

padidėjimas (sumažėjimas)

I.12. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių 

apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)

                (816281)                 (298919)

I.13. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)

I.14. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas 

(sumažėjimas)

                    69232                  107204 

I.15. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)

I.16. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas 

(sumažėjimas)

                1022275                3418907 

I.18. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo 

rezultatų eliminavimas

I.19. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas                           -                    205928 

I.20. Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai                   (37188)              31750649 

II. Investicinės veiklos pinigų srautai

II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas                   (88933)                   (47640)

II.2. Ilgalaikio turto nurašymas                  131320 

II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas 

II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas

II.5. Paskolų suteikimas

II.6. Paskolų susigrąžinimas

II.7. Gautos palūkanos

II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai 

II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai                   (88933)                    83680 

III. Finansinės veiklos pinigų srautai

Litai

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos 

tikslumo lygis)

VĮ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS REGULIAVIMO AGENTŪRA

110073873, L. STUOKOS - GUCEVIČIAUS 9-12, VILNIUS

2013 m. birželio  30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2013-08-22  Nr. 2A-(3.52)-64

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)



III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais                   119941 

III.1.

1.

Įmonės savininko kapitalo didinimas                   119941 

III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais                           -               (32305575)

III.2.

1.

Finansinių skolų padidėjimas                           -                             -   

III.2.

1.1.

Paskolų gavimas                           -                             -   

III.2.

1.2.

Obligacijų išleidimas

III.2.

2.

Finansinių skolų sumažėjimas                           -               (32305575)

III.2.

2.1.

Paskolų grąžinimas                           -               (32099647)

III.2.

2.2.

Sumokėtos palūkanos                           -                   (205928)

III.2.

2.3.

Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai 

III.2.

3.

Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas 

III.2.

4.

Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas

III.2.

5.

Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai 

III.2.

6.

Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai                   119941             (32305575)

IV. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai                           -                             -   

IV.1

.

Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas

IV.2

.

Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas

V. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų 

ekvivalentų likučiui

VI. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)                     (6180)                 (471246)

VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje                   404591                  777312 

VIII

.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje                   398411                  306066 

Laikinai einanti generalinės direktorės pareigas

Vyr. finansininkė

Rasita Kraujelytė - Noreikienė

Jolanta Aidukienė
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2013 metų I pusmečio  tarpinės finansinės atskaitomybės                                               

Aiškinamasis raštas 

Bendroji aiškinamojo rašto dalis 

Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų  rinkos reguliavimo agentūra 

(toliau Agentūra) įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 

617,  įregistruota 1998 m. liepos 2 d. Registro tvarkytojas – Valstybės įmonė registrų centras. Nauja 

įmonės įstatų redakcija juridinių asmenų registre įregistruota 2013 m. balandžio 26 d. Įmonės turtas 

nuosavybės teise priklauso valstybei, Agentūra jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei  juo 

disponuoja patikėjimo teise. Ataskaitiniame laikotarpyje keitėsi įmonės savininko kapitalas. 

Vadovaujantis 2013 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 376 „Dėl 

valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros savininko 

kapitalo padidinimo“ iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų Agentūrai,  įmonės sukurto turto 119941,25 

lito (vienas šimtas devyniolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt vienas litas dvidešimt penki 

centai) verte nutarta registruoti Agentūros savininko kapitalo padidėjimą. Užregistravus padidėjimą, 

įmonės savininko kapitalas sudarė 5897,4 tūkst. litų. Įmonės savininko teises ir pareigas Valstybė 

įgyvendina per Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją. 

Agentūra pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka įgyvendina žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo, rinkos informacinės, 

eksporto skatinimo politikos priemones, dalyvauja skatinant mokslo pažangą ir inovacijas žemės ir 

maisto ūkio sektoriuje bei populiarinant tautinio paveldo produktus;  dalyvauja tautinio paveldo 

produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų 

meistrų atestavimo procese; vykdo išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų (toliau-IKP) 

sertifikavimą ir priežiūrą, IKP ir IKP ženklo populiarinimą, informacijos apie IKP apdorojimą ir 

sklaidą. 

Ataskaitiniame laikotarpyje teisminių procesų bei sandorių tarp susijusių šalių Agentūroje 

nebuvo.  Agentūros 2012 metų vidutinis darbuotojų skaičius – 51,  2013 metų  I pusmečio vidutinis 

darbuotojų skaičius – 48. 

Apskaitos politika 

Agentūros finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 

buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, 

Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 (Žin.,2010, Nr.88-4637; 2012, 

Nr. 30-1399) nuostatomis, reglamentuojančiomis informacijos atskleidimą, tarpinių ir metinių 

finansinių ataskaitų rinkinių ir veiklos ataskaitų rengimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinių 

audito atlikimą, veiklos ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą, apskaitos metodais ir 

taisyklėmis, skirtomis Agentūros apskaitai tvarkyti. 

Agentūra ataskaitiniu laikotarpiu taikė tokią pačią apskaitos politiką kaip ir praėjusiais 

ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2012 m. gruodžio 31 d. 

finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.  
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. 

Aiškinamojo rašto pastabos 

1. Agentūros ilgalaikis nematerialusis turtas – kompiuterinės programos, informacinės sistemos. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialus turtas likutine verte sudarė 114,9 tūkst. litų. Per 

ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo ilgalaikio turto vertė padidėjo 6,4 tūkst. litų.  

Ataskaitiniame laikotarpyje iš Valstybės investicijų 2013 - 2015 m. programoje numatytų 2013 

m. žemės ūkio ministro valdymo srities kapitalo investicijų lėšų, skirtų projektui „Valstybės įmonės 

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros informacinių sistemų 

techninės bazės atnaujinimas ir modernizavimas“,  buvo įsigyta tarnybinių stočių programinė 

įranga, licencijų paketai už 38,4 tūkst. litų. 

 2013 m. pradžioje ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija – 1885,2 tūkst. litų, laikotarpio 

pabaigoje – 1917  tūkst. litų. Per  2013 m. 6 mėnesius amortizuota  nematerialaus  turto 32 tūkst. 

litų. 

2. Agentūros ilgalaikis materialusis turtas – pastatas, įrengimai, lengvieji automobiliai. 

Ilgalaikio materialiojo  turto likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo nuo 2717 tūkst. litų 

iki 2709 tūkst. litų.  

Per 2013 m. 6 mėnesius iš Žemės ūkio rinkos reguliavimo ir pajamų programos lėšų, skirtų 

materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui, buvo įsigytas nešiojamas kompiuteris su taikomųjų 

programų paketu  už 3,6 tūkst. litų, daugiafunkcinis aparatas už 3,3 tūkst. litų, baldai (vadovo stalas 

su priestaliu) už 1,7 tūkst. litų,  4 nešiojamieji kompiuteriai, 17 stacionariųjų kompiuterių (iš jų – 12 

su monitoriais)  už 40,5 tūkst. litų. Iš lėšų, gautų už suteiktas sertifikavimo paslaugas, įsigytas 

skaitmeninis fotoaparatas už 1,5 tūkst. litų.  

Turimos  įrangos  nusidėvėjimo suma  2013 m. pradžioje sudarė  1052  tūkst. litų,  

laikotarpio  pabaigoje – 1071,5  tūkst. litų.  2013 m. 6 mėnesių nusidėvėjimo suma – 19,5  tūkst. 

litų.  

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje  transporto priemonių nusidėvėjimo suma sudarė 116,5 

tūkst. litų, per 2013 m. nusidėvėjimo suma 11,2 tūkst. litų. Laikotarpio pabaigoje – 127,7 tūkst. litų.  

Agentūros pastato nusidėvėjimo suma 2013 m. pradžioje – 732,9  tūkst. litų, ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje – 760,7 tūkst. litų; per ataskaitinį laikotarpį nusidėvėjimo suma sudarė 27,8 

tūkst. litų. 

3. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai  2013-06-30  sudarė 9803  tūkst. litų. 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje išankstinių  apmokėjimų balansinė vertė 2693,1 tūkst. litų. 

pabaigoje – 9803 tūkst. litų. Tame skaičiuje:  

 avansinis mokėjimas pagal programą „Parama už žemės ūkio produktams skirtas 

informavimo ir skatinimo priemones vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse“ -  560 tūkst. litų;    

 išankstiniai mokėjimai tiekėjams pagal programą „Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas 

labiausiai nepasiturintiems asmenims Sąjungoje“ (toliau – MIATLNA) – 8382,3 tūkst. litų; 

  MIATLNA produktų neatskaitomas PVM, finansuotinas Valstybės biudžeto lėšomis, – 

781,8 tūkst. litų; 

 būsimųjų laikotarpių išlaidos – 66,3 tūkst. litų; 

 Lukoil Baltija UAB – išankstinis mokėjimas už degalus – 6,2 tūkst. litų; 

 išankstiniai mokėjimai įvairiems tiekėjams – 6,4 tūkst. litų. 
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4. Gautinos sumos Agentūros  balanse parodytos  tikrąja verte. Abejotinų skolų įmonė neturi.  

Gautinų sumų vertė 2013 m. birželio 30 d. – 10489,2 tūkst. litų.  Tame skaičiuje: 

 gautinas PVM pagal  programą  MIATLNA – 893,7 tūkst. litų; 

 iš LR žemės ūkio ministerijos gautinos sumos veiklos finansavimui – 1521,9 tūkst. litų; 

 gautinas PVM už parodas – 102,4 tūkst. litų; 

 už parodas, seminarus, kokybiškų produktų populiarinimą gautinas finansavimas – 67,4 

tūkst. litų; 

 gautinas PVM  Agentūra – 42,2 tūkst. litų; 

 gautina suma iš Nacionalinės mokėjimo agentūros pagal programą „Pienas vaikams“ 

(nacionalinės lėšos) – 1165,5 tūkst. litų; 

 gautina suma iš Nacionalinės mokėjimo agentūros pagal programą „Pienas vaikams“ (ES 

lėšos) – 532,0 tūkst. litų; 

 gautina suma iš Nacionalinės mokėjimo agentūros už MIATLNA transporto paslaugas – 

61,8 tūkst. litų; 

 gautina suma iš Nacionalinės mokėjimo agentūros MIATLNA maisto produktų pirkimui – 

5539,5 tūkst. litų; 

 gautina nacionalinės paramos suma  iš Nacionalinės mokėjimo agentūros pagal programą 

„Vaisiai mokyklose“- 194,4 tūkst. litų;   

 gautina ES paramos suma  iš Nacionalinės mokėjimo agentūros pagal programą „Vaisiai 

mokyklose“- 317,2 tūkst. litų;   

 gautina nacionalinės paramos suma  iš Nacionalinės mokėjimo agentūros pagal programą 

„Vaisiai mokyklose“ – visuomenės informavimas apie priemonę – 50 tūkst. litų;   

 kitos gautinos sumos – 1,2 tūkst. litų. 

5. Agentūros turimos piniginės lėšos kasoje ir banke  turimose sąskaitose  2013-06-30 sudarė 398,4 

tūkst. litų. 

6. Per ataslaitinį laikotarpį Agentūros savininko kapitalas padidėjo  119941,25 lito. Užregistravus 

padidėjimą Agentūros savininko kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 5897,4  tūkst. 

litų. 

7. Ataskaitinio laikotarpio pradžiai Agentūros nuostoliai sudarė 1980,9 tūkst. litų. Užregistravus 

ataskaitinio laikotarpio nuostolį 125,2 tūkst. litų,  2013 m. birželio 30 d. Agentūros nuostoliai  

sudarė 2106,1 tūkst. litų. 

8. Balanso straipsnio „Dotacijos, subsidijos“ likutis 2013  metų pradžioje 262,2 tūkst. litų. Tame 

skaičiuje:  

 dotacijos, susijusios su turtu - 31 tūkst. litų; 

 dotacijos už parodas -  113  tūkst. litų; 

 dotacijos patirtų intervencinių išlaidų, susijusių su vykdoma veikla, kompensavimui - 

118,2 tūkst. litų; 

Per ataskaitinį laikotarpį  gautos (gautinos)  ir panaudotos subsidijos: 
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 subsidijų už parodas: gauta 143  tūkst. litų, panaudota 183,8 tūkst. litų.  

 dotacijos, susijusios su ilgalaikiu turtu: ataskaitiniu laikotarpiu gauta nebuvo, panaudota 

16  tūkst. litų. 

 patirtų intervencinių išlaidų, susijusių su vykdoma veikla, finansavimui gauta 1389,1 

tūkst. litų, panaudota 1432,1 tūkst. litų, gautinos subsidijos – 1521,9 tūkst. litų;  

 intervencinių priemonių finansavimui gauta  24 160,4 tūkst. litų, panaudota 10313,9 

tūkst. litų; 

 kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimui gauta subsidijų – 67,4 tūkst. 

litų, gautina – 67,4 tūkst. litų. 

 

Balanso straipsnio „Dotacijos, subsidijos“ likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 15 665,6 tūkst. 

litų. Tame skaičiuje:  

 dotacijos, susijusios su turtu - 15 tūkst. litų; 

 dotacijos už parodas -  72,2  tūkst. litų; 

 dotacijos patirtų intervencinių išlaidų, susijusių su vykdoma veikla, kompensavimui -

1597,1 tūkst. litų; 

 dotacijos intervencinių priemonių finansavimui -13846,5 tūkst. litų; 

 kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimui – 134,8 tūkst. litų. 

9.  2013-06-30 Agentūros trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 4057,6 tūkst. litų: 

 

 skolos tiekėjams - Kauno grūdai AB - 781,8 tūkst. litų; 

 Iš Valstybės investicijų 2013 - 2015 m. programoje numatytų 2013 m. žemės ūkio ministro 

valdymo srities kapitalo investicijų lėšų, skirtų projektui „Valstybės įmonės Lietuvos žemės 

ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros informacinių sistemų  techninės bazės 

atnaujinimas ir modernizavimas“ gautos lėšos – 70 tūkst. litų; 

 gauti išankstiniai apmokėjimai už parodų organizavimą- 42 tūkst. litų; 

 gauti išankstiniai apmokėjimai už IKP sertifikavimą -  8,3 tūkst. litų; 

 su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 317,9  tūkst. litų; 

 kiti įsipareigojimai – 2837,6 tūkst. litų. Tame sk.:  

            -  nacionalinės paramos gavėjai pagal programą „Pienas vaikams“ – 1165,5 tūkst. litų; 

-  ES paramos gavėjai pagal programą „Pienas vaikams“ – 516  tūkst. litų; 

-  paramos gavėjai už sviesto privatų saugojimą – 16 tūkst. litų; 

-  paramos gavėjai pagal programą „Vaisių suvartojimo skatinimas“ – 511,6  tūkst. litų; 

-  paramos gavėjai pagal programą “Žemės ūkio produktams skirtos informavimo ir 

skatinimo priemonės vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse“ -    560 tūkst. litų; 

-  Miatlna paramos gavėjai už transporto paslaugas – 61,8 tūkst. litų; 

-  Lesto AB – 2,7 tūkst. litų; 

-  įvairios kitos – 1,1 tūkst. litų; 

-  Tele 2 – 0,4 tūkst. litų; 

-  Lietuvos dujos AB – 0,2 tūkst. litų; 

-  Infostruktūra VĮ – 1,2 tūkst. litų; 

-  Senamiesčio ūkis UAB – 0,1 tūkst. litų; 
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-  Baltnetos komunikacijos UAB – 0,5 tūkst. litų; 

-  Vilniaus vandenys UAB – 0,1 tūkst. litų; 

-  Ekspobalta  UAB -  0,4 tūkst. litų. 

10. Per ataskaitinį laikotarpį Agentūros pardavimo pajamos sudarė 360,3 tūkst. litų. Tame skaičiuje 

pajamos už parodų organizavimą – 348,9 tūkst. litų, suteiktų IKP sertifikavimo paslaugų pajamos – 

11,4 tūkst. litų. 

11. Vadovaujantis Verslo apskaitos standartais gautos lėšos, skirtos patirtoms sąnaudoms 

kompensuoti, mažina kompensuojamų  sąnaudų straipsnius. Dėl šios priežasties Agentūros pelno 

(nuostolių) ataskaitoje pateikiamos tik nekompensuotinos Agentūros patirtos išlaidos. Per 2013 

metų 6 mėnesius Agentūros parodų organizavimo sąnaudos sudarė 348,9 tūkst. litų,  IKP 

sertifikavimo sąnaudos – 74 tūkst. litų, veiklos sąnaudos – 62,6  tūkst. litų. Veiklos sąnaudos 

atspindi per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine Agentūros veikla.  

 

Laikinai einanti generalinio direktoriaus pareigas                       Rasita Kraujelytė - Noreikienė                                    

Vyr. finansininkė                                                                                            Jolanta Aidukienė 

2013-08-23 
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VĮ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS REGULIAVIMO 

AGENTŪROS TARPINĖ 2013 M. I PUSMEČIO VEIKLOS ATASKAITA 

 

Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra 

(toliau – Rinkos reguliavimo agentūra) yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, jai perduotą ir jos 

įgytą turtą valdanti  patikėjimo teise. Ataskaitiniame laikotarpyje keitėsi įmonės savininko 

kapitalas.Vadovaujantis 2013 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 

Nr. 376 „Dėl valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo 

agentūros savininko kapitalo padidinimo“ iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų Rinkos reguliavimo 

agentūrai, valstybės įmonės sukurto turto 119941,25 lito (vienas šimtas devyniolika tūkstančių 

devyni šimtai keturiasdešimt vienas litas dvidešimt penki centai) verte nutarta registruoti Rinkos 

reguliavimo agentūros savininko kapitalo padidėjimą. Užregistravus padidėjimą, įmonės 

savininko kapitalas sudarė 5897,4 tūkst. litų. Rinkos reguliavimo agentūros veiklos tikslas – 

teikti viešąsias paslaugas, gaminti produkciją, vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius 

interesus, ir siekti pelningos veiklos. Vykdydama veiklą Rinkos reguliavimo agentūra 

vadovaujasi skaidrumo gairėmis. 

Siekdama pagrindinio tikslo įmonė vykdo šias pagrindines funkcijas: 

- įgyvendina žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo ir organizavimo, rinkos 

informacinės, eksporto skatinimo politikos priemones; 

- įgyvendina kitas Lietuvos  Respublikos vyriausybės priskirtas Europos žemės ūkio 

garantijų fondo priemones;  

-  populiarina tautinio ir kulinarinio paveldo produktus Lietuvoje ir užsienyje; 

dalyvauja skatinant mokslo pažangą ir inovacijas žemės ir maisto ūkio sektoriuje; 

dalyvauja tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių 

mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo procese;  

- vykdo IKP sertifikavimą ir priežiūrą, IKP ir IKP ženklo populiarinimą, administruoja 

IKP svetainę, organizuoja informacinius seminarus apie IKP bei žemės ūkio ir maisto 

produktus, kurių pavadinimai registruojami Europos Sąjungos lygmeniu kaip saugomos 

kilmės vietos nuorodos, kaip saugomos geografinės nuorodos ar kaip garantuoti 

tradiciniai gaminiai, skleidžia informaciją apie šiuos produktus bei vykdo kitas 

įstatuose numatytas funkcijas. 
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Rinkos reguliavimo agentūra veiklą vykdo vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu ( Žin., 1994, Nr.102-2049; 2004, Nr. 4-24), Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr.1052 (Žin., 2010, Nr.88-4637;  2012, 

Nr. 30-1399) nuostatomis, reglamentuojančiomis informacijos atskleidimą, apskaitos tvarkymą, 

tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito atlikimą, veiklos ataskaitų ir finansinių 

ataskaitų rinkinių pateikimą, kitais Lietuvos  Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktais bei 

įmonės Įstatais. Įmonės veikla dalinai finansuojama Žemės ūkio rinkos reguliavimo ir pajamų 

palaikymo programos lėšomis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu gali būti 

finansuojama kitokiomis valstybės lėšomis. Tikslu planingai naudoti lėšas Rinkos reguliavimo 

agentūroje sudaromos išlaidų sąmatos pagal priemones:  

- veiklai, susijusiai su intervencinių priemonių įgyvendinimu, vykdyti; 

- žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinei sistemai vykdyti ; 

- eksporto skatinimo priemonėms vykdyti. 

 

Įmonės veiklos strategija ir tikslai (finansiniai ir nefinansiniai) 

 

Vizija: moderni ir profesionali valstybės valdoma organizacija, teikianti klientų ir partnerių 

lūkesčius atitinkančias paslaugas. 

Misija: efektyvus žemės ūkio ir maisto produktų konkurencingumą didinančių paslaugų 

teikimas Lietuvos gyventojams, ūkininkams ir verslo įmonėms. 

Vertybės: profesionalumas, skaidrumas, orientacija į klientą, socialinė atsakomybė. 

Strateginės veiklos kryptys: 

 žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo politikos priemonių 

įgyvendinimas; 

 išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas, propagavimas ir 

skatinimas; 

 dalyvavimas populiarinant tautinio paveldo produktus Lietuvoje ir užsienyje, 

dalyvavimas tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių 

sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo procese; 

 žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo ir organizavimo priemonių 

įgyvendinimas. 

Numatoma, kad ateityje Agentūra vykdys ekologinio žemės ūkio sertifikavimą. 

         Strateginiai tikslai:  

1) Užtikrinti ilgalaikę konkurencingo žemės ir maisto ūkio plėtrą, skatinti įvairesnę 

ekonominę veiklą kaime, bioenergetikos plėtrą, aplinką saugantį ir puoselėjantį 
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ūkininkavimą. Siekdama šios strateginio tikslo įmonė prisideda prie Žemės ūkio 

ministerijos 2013-2015 – ųjų metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo.  

2) Užtikrinti ir palaikyti žemės ūkio veiklos subjektų pajamas. Siekdama šios strateginio 

tikslo įmonė prisideda prie Žemės ūkio ministerijos 2013-2015 – ųjų metų strateginio 

veiklos plano įgyvendinimo. 

3) Sutelkti visus Rinkos reguliavimo agentūros darbuotojus įmonės socialinės politikos 

atsakomybės įgyvendinimui. 

4)  Užtikrinti subalansuotus finansinius išteklius Rinkos reguliavimo agentūros veiklos 

vykdymui, siekti naujų veiklos sričių bei funkcijų, tikslu uždirbti pajamas, mažinti 

valstybės skiriamų lėšų poreikį vykdomos veiklos finansavimui. 

 

Per 2013 m. šešis mėnesius atlikti darbai  

 

Įgyvendindama žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo ir organizavimo 

priemones, ataskaitiniu laikotarpiu Rinkos reguliavimo agentūra toliau vykdė cukraus pertekliaus 

panaudojimo pramoninėje gamyboje kontrolės administravimą, cukraus kvotų sistemos 

administravimą, programų „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“ administravimą, paramos 

už žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir 

trečiosiose šalyse bei MIATLNA programų administravimą. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atlikti 

darbai: 

 pagal programą „Cukraus kvotų sistemos administravimas“ administruotos 2 įmonės;  

 pagal programą „Cukraus pertekliaus panaudojimo pramoninėje gamyboje kontrolės 

administravimas“ administruota 1 įmonė; 

 pagal programą „Pieno suvartojimo skatinimas“ ikimokyklinio ir mokyklinio 

lavinimo įstaigose suvartota 1034 t pieno, paramą pieno produktais gavo 211 363 

vaikai, per 2013 metų 6 mėnesius buvo išmokėta 12558,4 tūkst. litų  nacionalinės 

paramos lėšų ir 1560,9 tūkst. litų ES paramos lėšų; 

 pagal programą „Vaisiai mokykloms“ mokyklose suvartota 1639 t vaisių ir daržovių, 

paramą vaisiais ir/ar daržovėmis gavo 190184 vaikai, per 2013 metų 6 mėnesius buvo 

išmokėta 1588,4 tūkst. litų  nacionalinės paramos lėšų ir 2590 tūkst. litų ES paramos 

lėšų; pagal programos priemonę „Visuomenės informavimas apie programą“ 

išmokėta 31 tūkst. litų ES paramos lėšų ir 19  tūkst. litų  nacionalinės paramos lėšų. 

 pagal programą „Parama už žemės ūkio produktams skirtas informavimo ir skatinimo 

priemones vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse“ administruotos 7 informavimo ir 

skatinimo programos, išmokėta 3131,6 tūkst. litų paramos lėšų. Tame skaičiuje: 

2101,8 tūkst. litų ES paramos lėšų  ir  1029,8 tūkst. litų nacionalinės paramos lėšų. 
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 Programai MIATLNA pagal iš anksto skelbtą atvirąjį konkursą buvo atrinkti maisto 

produktų tiekėjai ir su jais pasirašytos sutartys. Per 2013 metų 6 mėnesius  pagal 

MIATLNA programą paramą maisto produktais Lietuvoje  gavo 368,9 tūkst. asmenų.  

Pagal Rinkos reguliavimo agentūros ir LR žemės ūkio ministerijos pasirašytą 2013 m. 

vasario 19 dienos finansavimo sutartį Nr.8P-13-38 iš Žemės ūkio rinkos reguliavimo ir pajamų 

palaikymo programos lėšų 2013 m. 6 mėnesių bendrųjų veiklos, susijusios su  intervenciniu 

pirkimu ir kitomis intervencinėmis priemonėmis, išlaidų finansavimui buvo pervesta 951,4 tūkst. 

litų, faktiškai panaudota 951,4 tūkst. litų.  

Įgyvendinant rinkos informacines priemones, 2013 m. Rinkos reguliavimo agentūroje 

toliau buvo vykdoma priemonė „Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema“.  

Pagal 2013 m. vasario 27 d. finansavimo sutartį 8P-13-043, pasirašytą su LR žemės ūkio 

ministerija, 6 mėnesių išlaidų finansavimui buvo pervesta 113,9 tūkst. litų, faktiškai panaudota 

113,9 tūkst. litų. Priemonė Agentūroje yra įgyvendinama palaikant funkcionalumą, plėtojant ir 

administruojant informacinę sistemą „Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo 

priemonių administravimo informacinė sistema (RRPAIS)“, kartu su ją palaikančiomis kitomis 

informacinių technologijų sistemomis bei kompiuterizuotomis darbo vietomis (KDV).  

 Įgyvendinant eksporto skatinimo politikos priemones Rinkos reguliavimo agentūroje per 

ataskaitinį laikotarpį buvo atlikti bei 2013 m. III –IV ketvirčiais planuojami atlikti darbai:        

                

Priemonės „Eksporto skatinimo priemonėms vykdyti“ programa 

 

Veiklos 

kryptys 

Priemonės 

pavadinim

as  

Darbų aprašymas Darbų 

atlikimo 

grafikas 

Atlikti darbai 

I. Plėsti 

galimybes 

ieškant naujų 

prekybos 

partnerių, 

aktyviau 

skverbtis į 

naujas rinkas. 

1. Teikti 

ūkio 

subjektams 

tarptautinio 

verslo 

plėtrai 

svarbią 

informaciją, 

šiuo tikslu 

organizuoti 

informacini

us 

konsultacini

us 

seminarus, 

konferencija

s, leisti 

specializuot

us leidinius, 

didžiausią 

1.1. Organizuoti 2 

seminarus žemės ūkio 

ir maisto produktų 

eksporto skatinimo 

klausimais: 

iki gruodžio 

1 d. 

Vadovaujantis Ministerijos 2013 m. 

gegužės 2 d. raštu, 2013 m. birželio 6 d. 

suorganizuotas seminaras-apskrito stalo 

diskusija „Lietuvoje užaugintos 

produkcijos identifikavimas prekybos 

tinkluose“ 

1.1.1. parinkti 

seminarams temas, 

atsižvelgiant į 2012 m. 

atliktos apklausos 

rezultatus, suderinti 

jas su Ministerija; 

 Atsižvelgiant į 2012 m. atliktos apklausos 

rezultatus, parinktos seminarų temos ir 

2013 m. balandžio 4 d. raštu išsiųstos 

Ministerijai suderinimui. 

1.1.2. parinkti 

lektorius ir kitų 

paslaugų, susijusių su 

seminaro 

organizavimu, 

teikėjus;  

 Parinkti lektoriai seminaro organizavimui. 

1.1.3. kartu su 

pasirinktais lektoriais 

 2013 m. gegužės 31 d. ir 2013 m. birželio 

4 d. raštais apie seminarą -apskrito stalo 
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dėmesį 

skirti 

informacijo

s apie 

potencialias 

rinkas 

pateikimui.  

parengti 

organizuojamų 

seminarų darbotvarkes 

ir medžiagą, bei 

išdalinti seminarų 

dalyviams. Informuoti 

apie renginį 

Ministeriją ir pakviesti 

dalyvauti jos atstovą; 

diskusiją „Lietuvoje užaugintos 

produkcijos identifikavimas prekybos 

tinkluose“ informuoti ir pakviesti dalyvauti 

įmonių ir asociacijų atstovai. 

2013 m. gegužės 31 d. raštu Ministerija 

informuota apie renginį, pakviesti 

dalyvauti jos atstovai.  

1.1.4. parengti 

seminarų dalyviams 

anketas ir jų pagalba 

išsiaiškinti 

organizuotų seminarų 

naudingumą; 

 Gauta informacija iš Lietuvos kiaulių 

augintojų asociacijos dėl seminaro -  

apskrito stalo diskusijos „Lietuvoje 

užaugintos produkcijos identifikavimas 

prekybos tinkluose“ naudingumo. 

1.1.5. Su Ministerija 

suderinus 2014 m. 

numatomas vykdyti 

eksporto skatinimo 

priemones, pirmojo 

seminaro metu 

pristatyti jas seminaro 

dalyviams; 

iki III ketv. 

pabaigos 

 

 

1.1.6. pateikti 

Ministerijai seminarų 

darbotvarkes, dalyvių 

sąrašus ir apklausos 

anketų apibendrintus 

rezultatus. 

per 30 d. po 

seminaro 

 

2013 m. birželio 6 d. seminaro - apskrito 

stalo diskusijos “Lietuvoje užaugintos 

produkcijos identifikavimas prekybos 

tinkluose“ darbotvarkė ir dalyvių sąrašas 

išsiųstas Ministerijai 2013 m. birželio 19 d. 

Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos 

apklausos dėl apskritojo stalo seminaro 

naudingumo, rezultatai: 

asociacijai seminaras buvo naudingas, 

tačiau seminaro metu nebuvo pasiektas  

norimas rezultatas, kas sąlygojo sekančios 

diskusijos – pasitarimo dėl mėsos rinkos 

apsaugos tarp ministro pirmininko ir 

socialinių partnerių organizavimą. 

1.2. Organizuoti 

nemažiau nei 1 

informacinį 

konsultacinį renginį 

Lietuvos ūkio 

subjektams ir 

asocijuotoms 

struktūroms, 

potencialiems 

paramos iš ES ir 

Lietuvos biudžeto 

tiesioginiams ir 

netiesioginiams 

gavėjams, skirtą 

informavimui apie 

žemės ūkio produktus 

ir jų žinomumo ir 

iki gruodžio 

1 d. 
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pardavimo skatinimui 

vidaus rinkoje ir 

trečiosiose šalyse: 

1.2.1. sukviesti 

tiesioginius (šakines ir 

tarpšakines 

organizacijas) ir 

netiesioginius (įmonių 

atstovus ir kt. ūkio 

subjektus) paramos 

gavėjus, pagal 

sektorius. Informuoti 

apie renginį 

Ministeriją; 

  

1.2.2. renginio metu 

pristatyti dalyviams 

paramos galimybes 

kviečiant ja naudotis.  

 

1.2.3. atlikti vykdytų 

ir vykdomų 

pardavimų skatinimo 

programų vidaus 

rinkoje ir trečiose 

šalyse pareiškėjų ir 

programas 

įgyvendinančių 

institucijų apklausas 

išsiaiškinant apie 

sunkumus teikiant, 

vykdant programas, 

atsiskaitant už jų 

įgyvendinimą ir pan. 

iki birželio 

1 d. 

2013-04-30 atlikta apklausa ir 

2013-05-31 Ministerijai išsiųstas raštas 

„Dėl Pardavimų skatinimo programų 

vidaus rinkoje ir trečiose šalyse pareiškėjų 

ir programas įgyvendinančių institucijų 

apklausos“ 

1.3. Vadovaujantis 

Ministerijos 

elektroninėmis 

užklausomis rengti ir 

teikti Ministerijai 

naujausią informaciją 

apie atitinkamų žemės 

ūkio ir maisto 

produktų rinkas: 

iki 5 d.d. 

nuo 

Ministerijos 

paklausimo 

 

1.3.1. įmonių, 

eksportuojančių ir 

ketinančių eksportuoti 

produkciją (nurodant 

produktų 

pavadinimus) į 

užklausoje pateiktas 

šalis sąrašą 

(duomenys už 

paskutinius dvejus 

Vadovaujantis Ministerijos elektroninėmis 

užklausomis, pateikta informacija apie šias 

žemės ūkio ir maisto produktų rinkas: 

Kroatiją, Vengriją, Serbiją, Bosniją ir 

Hercegoviną, Juodkalniją, Makedoniją, 

Ukrainą, JAV, Šveicariją, Baltarusiją, 

Turkmėnistaną, Italiją, Ispaniją, Graikiją, 

Azerbaidžaną, Rusiją, Daniją, Kareliją,  
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metus); 

1.3.2. atlikti eksporto 

mažėjimo-didėjimo 

stebėseną ir 

informuoti 

Ministeriją. 

Pateiktos eksporto – importo į Baltarusiją 

lentelės už 2012 metų pirmuosius tris 

mėnesius ir 2013 metų pirmuosius tris 

mėnesius. Informacija pateikta el.paštu 
IrenaE@zum.lt  

1.3.3. teikti 

informaciją apie 

tarptautines parodas 

Vadovaujantis 2013 m. gegužės 3 d. 

užklausa, 2013 m. gegužės 3 d. 

Ministerijai pateiktas didžiausių 

tarptautinių maisto pramonės 2014 m. 

gegužės mėn. vyksiančių  parodų sąrašas. 

Vadovaujantis 2013 m. birželio 18 d. 

elektronine užklausa, 2013 m. birželio 18 

d. Ministerijai pateiktas didžiausių 

tarptautinių maisto pramonės 2014 m. 

gegužės mėn. vyksiančių  parodų sąrašas 

su atnaujintomis parodų datomis. 

1.4. Teikti Ministerijai 

trumpą informaciją 

(lietuvių k.) apie 

Rusijos, Turkijos, 

Mongolijos, 

Vietnamo, Indijos ir 

Rytų partnerystės 

šalių skelbiamus 

pranešimus (angl. 

notification) apie 

sanitarinius 

fitosanitarinius 

apribojimus Europos 

Sąjungai, nurodant 

apribojimo pobūdį 

(kokiems produktams, 

dėl kokios priežasties) 

ir laiką. 

kiekvienos 

savaitės 

penktadienį 

(el.paštu 

prekyba@z

um.lt) 

 

Pateikta informacija apie šių šalių 

fitosanitarinius apribojimus: Rusija, dėl 

pasikeitusių mokesčių; Filipinai, 

draudimas importuoti gyvūnus dėl 

paukščių gripo, draudimas importuoti 

gyvūnus ir mėsą susijusią su šia liga. 

1.5. Informuoti ūkio 

subjektus bei 

asocijuotas struktūras 

apie galimybes 

dalyvauti Lietuvoje ar 

užsienyje rengiamuose 

tarptautiniuose 

specializuotuose 

seminaruose, 

konferencijose ir 

kituose renginiuose 

eksporto į trečiąsias 

šalis ir į ES plėtros, 

verslo 

internacionalizavimo 

ir skverbimosi į kitas 

rinkas klausimais. 

nuolat 

 

Ūkio subjektai bei asocijuotos struktūros 

informuoti elektroniniu paštu pagal 

adresatų sąrašą, telefonu, informaciją 

talpinant interneto svetainėje 

www.litfood.lt apie galimybes dalyvauti 

šiuose Lietuvoje ar užsienyje rengiamuose 

tarptautiniuose specializuotuose 

seminaruose, konferencijose ir kituose 

renginiuose eksporto į trečiąsias šalis ir į 

ES plėtros, verslo internacionalizavimo ir 

skverbimosi į kitas rinkas klausimais: 

 

 Gegužės 8d. VšĮ “Versli Lietuva“ 

rengė programos „Galimybės 

verslui kurtis ir plėstis ” – 

“Eksporto Akademija” – seminarą: 

„Elektroninė komercija kaip 

eksporto kanalas“.  

 VšĮ „Versli Lietuva“ gegužės 28d. 

mailto:IrenaE@zum.lt
mailto:prekyba@zum.lt
mailto:prekyba@zum.lt
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rengtoje kontaktų mugėje   „Verslo 

kontaktų mugė su LR komercijos 

atašė ir VšĮ „Versli Lietuva“ 

kontraktiniais atstovais 

 VšĮ „Versli Lietuva“ gegužės 30d. 

rengtame eksporto ryto seminare 

"Eksporto procesai: nuo 

efektyviausios logistikos iki lojalių 

verslo santykių" 

 VšĮ „Versli Lietuva“ gegužės 31d. 

rengtame pristatyme „Hong 

Kongas – vartai į Azijos rinkas. 

 VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto 

produktų rinkos reguliavimo 

agentūros, birželio 6 dieną 

rengtame seminare "Lietuvoje 

užaugintos produkcijos 

identifikavimas prekybos 

tinkluose" 

Vadovaujantis 2013 m. birželio 12 d. 

Ministerijos elektronine užklausa, 2013 m. 

birželio 14-21 d. vykdyta Lietuvos ūkio 

subjektų apklausa dėl dalyvavimo Europos 

Komisijos delegacijoje vizituojant 

Japonijoje ir Šiaurės Korėjoje. Atsakymas 

Ministerijai ir Europos Komisijai pateiktas 

2013 m. birželio 26 d.  

Vadovaujantis 2013 m. birželio 20 d. 

Ministerijos elektronine užklausa, 2013 m. 

birželio 21 - liepos 10 d. vykdoma 

Lietuvos ūkio subjektų apklausa dėl 

galimybės eksponuotis „EXPO CENTRE“ 

Tarptautiniame Vilniaus oro uoste. 

1.6. Talpinti 

informaciją apie 

Agentūros vykdomus 

eksporto skatinimo 

projektus Agentūros 

interneto svetainėje, 

nurodant talpinimo 

datą. Ieškoti 

galimybių dalyvauti 

projektuose 

susijusiuose su 

eksporto skatinimo 

klausimais. 

nuolat 

 

 

Skiltyje “Eksporto plėtra” talpinta 

informacija apie šiuos Agentūros 

vykdomus eksporto skatinimo projektus: 

informacija apie tarptautines žemės ūkio ir 

maisto pramonės parodas bei dalyvavimo 

sąlygas  , dalyvavimo įkainius 

tarptautinėse parodose,  

rengiamą Lietuvos žemės ūkio ir maisto 

produktų įmonių dalyvavimą tarptautinėse 

parodose; 

dalyvavimo tarptautinėje parodoje “SIAL 

China” ataskaita bei parodos metu surinktų 

interesantų sąrašas; 

seminaras-apskrito stalo diskusija 

„Lietuvoje užaugintos produkcijos 

identifikavimas prekybos tinkluose“ 

kita naudinga informacija eksporto 

skatinimo klausimais. 

1.7. Naudoti nuolat Lietuviškas žemės ūkio ir maisto  produktų 
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lietuviškų žemės ūkio 

ir maisto produktų 

eksporto prekės 

ženklą Lietuvos žemės 

ūkį ir maisto 

produktus 

pristatančiame stende 

tarptautinių parodų 

metu. 

 eksporto prekės ženklas naudotas Lietuvos 

žemės ūkį ir maisto produktus 

pristatančiame stende:  

 tarptautinėje gėrimų ir maisto 

produktų parodoje “SIAL China 

2013”. 

1.8. Organizuoti metų 

veiklos eksporto 

klausimais aptarimą 

su Ministerija, spec. 

atašė, Lietuvos ūkio 

subjektų bei 

asocijuotų struktūrų 

atstovais. 

iki gruodžio 

10 d. 

 

  

2. 
Organizuoti 

ūkio subjektų 

bei asocijuotų 

struktūrų 

dalyvavimą 

tarptautinėse 

specializuoto

se žemės 

ūkio ir maisto 

pramonės 

parodose ir iš 

dalies 

padengti ūkio 

subjektų 

dalyvavimo 

renginiuose 

išlaidas: 

 

 

- 

PRODEXPO 

2013.02.11-

15, Maskvoje 

(Rusija) 

- BIOFACH  

2013.02.13-

16, 

Niurnberge 

(Vokietija) 

- GULFOOD 

2013.02.25-

28, Dubajuje, 

(JAE) 

- SIAL 

CHINA 

2.1. Organizuoti Lietuvos ūkio 

subjektų bei asocijuotų struktūrų 

apklausą, siekiant nustatyti ūkio 

subjektų prioritetines eksporto 

rinkas, sektorius ir išsiaiškinti 

poreikį dalyvauti tam tikrose 

tarptautinėse žemės ūkio parodose, 

mugėse: 

 2013 m. gegužės 8-24 

d. vykdyta Lietuvos 

ūkio subjektų bei 

asocijuotų struktūrų 

apklausa, siekiant 

nustatyti ūkio subjektų 

prioritetines eksporto 

rinkas, sektorius ir 

išsiaiškinti poreikį 

dalyvauti tam tikrose 

tarptautinėse žemės 

ūkio parodose. 

2.1.1. išanalizuoti verslo subjektų 

poreikį dalyvauti 2013 m. parodoje 

JAV ir pateikti Ministerijai 

labiausiai dominančių parodų 

sąrašą (nurodant besidominčius 

subjektus);  

iki balandžio 15 

d. 

Verslo subjektų 

poreikis dalyvauti 

parodose JAV 

išanalizuotas, labiausiai 

ūkio subjektus 

dominančių parodų 

sąrašas, nurodant 

besidominčius 

subjektus, pateiktas 

Ministerijai 2013 m. 

balandžio 12 d.  

2.1.2. suderinti su Ministerija 

anketą ir vykdyti žemės ūkio ir 

maisto pramonės subjektų 

apklausą; 

iki gegužės 15 d. 2013 m. balandžio 18 d. 

Ministerijai pateiktas 27 

atrinktų 2014 m. 

tarptautinių žemės ūkio 

ir maisto produktų 

parodų sąrašas 

suderinimui. 

Atsižvelgus į 2013 m. 

balandžio 25 d. raštą, 

2013 m. gegužės 2 d. 

Ministerijai išsiųstas 

papildytas ir 

pakoreaguotas 2014 m. 
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2013.05.07-

09,  

Šanchajuje 

(Kinija) 

- ANUGA  

2013.10.05-

09,  

Kelne 

(Vokietijoje) 

- kitose 

tarptautinėse 

parodose 

pagal poreikį 

 

tarptautinių parodų 

sąrašas. 2013 m. 

gegužės 8-24 d. buvo 

vykdoma Lietuvos ūkio 

subjektų apklausa dėl 

dalyvavimo 2014 m. 

tarptautinėse žemės 

ūkio ir maisto produktų 

parodose. Parengta 

2014 m. siūlomų 16 

parodų anketa 

išsiuntinėta 211 

Lietuvos žemės ūkio, 

maisto pramonės 

įmonėms bei 73 

asociacijoms, 

neatsakiuosios įmonės 

apklaustos telefonu. 

2.1.3. remiantis gautais apklausos 

rezultatais, atrinkti tarptautines 

specializuotas žemės ūkio ir maisto 

pramonės parodas Lietuvos ūkio 

subjektų dalyvavimui jose 2014 

metais ir pateikti sąrašą 

Ministerijai; 

iki gegužės 31 d. Remiantis gautais 

apklausos rezultatais, 

atrinktų tarptautinių 

specializuotų žemės 

ūkio ir maisto pramonės 

parodų sąrašas  

pateiktas Ministerijai 

2013 m. gegužės 30 d. 

2.1.4. pateikti Ministerijai išvadą 

dėl patraukliausių eksportui rinkų 

nurodant šalį, suinteresuotos 

įmonės pavadinimą ir produktų 

rūšis.   

 

iki gegužės 31 d. 

Išvados dėl 

patraukliausių eksportui 

rinkų, nurodant šalį, 

suinteresuotos įmonės 

pavadinimą ir produktų 

rūšis pateiktos 

Ministerijai 2013 m. 

gegužės 30 d. 

2.2. Pateikti Ministerijai 

dalyvausiančių tarptautinėje 

parodoje ūkio subjektų sąrašą 

(Agentūros stende ir atskirai). Taip 

pat įmonių sąrašą (nurodant 

produktus), kurių produkcija bus 

pristatyta parodos metu. 

ne vėliau kaip 1 

mėnesį prieš 

parodą 

(el.paštu 

prekyba@zum.lt

) 

 

Agentūra Ministerijai 

teikė informaciją apie 

įmones dalyvaujančias 

šiose parodose: 

2013 m. balandžio 22 d. 

- „SIAL China 2013“ 

2.3. Pateikti Ministerijai 

dalyvavimo parodoje rezultatus, 

nurodant interesantų skaičių, iš 

kokių šalių ir kokiais produktais 

domėtasi, nurodant faktinį lėšų, 

skirtų iš Ministerijos, panaudojimą, 

dalyvavimo parodoje išlaidas, kartu 

su Agentūra dalyvavusių ūkio 

subjektų sąrašą ir sąrašą galutinių 

pagalbos gavėjų, kuriems suteikta 

finansinė pagalba; 

per 30 d. po 

parodos 

 

Parengta ir išsiųsta 

Ministerijai 1 ataskaita 

apie dalyvavimo 

parodose rezultatus, 

nurodant interesantų 

skaičių, iš kokių šalių ir 

kokiais produktais 

domėtasi, nurodant 

faktinį lėšų, skirtų iš 

Ministerijos, 

panaudojimą, 

dalyvavimo parodoje 

išlaidas, kartu su 

mailto:prekyba@zum.lt
mailto:prekyba@zum.lt
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Agentūra dalyvavusių 

ūkio subjektų sąrašą ir 

sąrašą galutinių 

pagalbos gavėjų, 

kuriems suteikta 

finansinė pagalba: 

2013 m. birželio 6 d. - 

“SIAL China 2013”. 

2.4. vykdyti ūkio subjektų ir 

asocijuotų struktūrų dalyvaujančių 

parodose su Agentūra apklausą, 

siekiant išsiaiškinti dalyvavimo 

parodose rezultatus, teikti 

apibendrintus apklausų rezultatus 

Ministerijai ir talpinti interneto 

svetainėje www.litfood.lt. 

per 30 d. po 

parodos 

Vykdyta ūkio subjektų 

ir asocijuotų struktūrų 

dalyvusių parodose su 

Agentūra apklausa, 

siekiant išsiaiškinti 

dalyvavimo parodose 

rezultatus. Apibendrinti 

apklausų rezultatai 

pateikti Ministerijai ir 

talpinti interneto 

svetainėje 

www.litfood.lt. 

2013 m. birželio 6 d. 

pateikta “SIAL China 

2013” ataskaita. 

2.5. Administruoti interesantų, 

besidominčių lietuviškais žemės 

ūkio ir maisto produktais, duomenų 

bazę: 

nuolat Per 2013 metų II ketv., 

parodų metu 

užregistruota ir į 

duomenų bazę suvesta 

iš viso 14 interesantų. 

2.5.1. tarptautinių specializuotų 

žemės ūkio ir maisto pramonės 

parodų metu vykdyti interesantų 

registravimą; 

nuolat Tarptautinių 

specializuotų žemės 

ūkio ir maisto pramonės 

parodų metu vykdytas 

interesantų 

registravimas: 

Parodos “SIAL China 

2013” metu 

užregistruota 14 

interesantų; 

 

2.5.2. parengti, išsiųsti Lietuvos 

ūkio subjektams bei asocijuotoms 

struktūroms interesantų sąrašus; 

30 d. po parodos 

 

Parengtas ir išsiųstas 

Lietuvos ūkio 

subjektams bei 

asocijuotoms 

struktūroms tarptautinės 

parodos “SIAL China 

2013” 1 interesantų 

sąrašas. 

2.5.3. skelbti interesantų sąrašus 

Agentūros internetinės svetainės 

www.litfood.lt skiltyje Parodų 

rezultatai nurodant produkto 

pavadinimą kuriuo domėjosi 

interesantas, šalį iš kurios 

interesantas ir parodos pavadinimą. 

30 d. po parodos Agentūros internetinės 

svetainės 

www.litfood.lt skiltyje 

Parodų rezultatai, 

patalpintas vienas 

interesantų sarašas: 

parodos “Sial China 

http://www.litfood.lt/
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2013”, metu registruoti 

interesantai. 

2.6. informuoti užsienio šalies, 

kurioje vyks paroda žemės ūkio ir 

komercijos atašė apie ketinimą 

dalyvauti parodoje, nurodant 

dalyvių sąrašą. 

ne vėliau kaip 2 

mėn. iki parodos 

Parengti ir išsiųsti 

kvietimai su informacija 

apie parodą ir dalyvių 

sąrašais Lietuvos 

ambasadai Kinijoje 

(2013 m. balandžio 9 - 

d.), Kvietimai parengti 

ir išsiųsti užsienio 

šalies, kurioje vyksta 

paroda, ambasadoriui, 

tuo metu, kai buvo 

žinoma galutinė pilna 

informacija apie parodą 

ir joje dalyvausiančias 

įmones. 

2.7. Teikti konsultacijas Lietuvos 

ūkio subjektams bei asocijuotoms 

struktūroms dalyvavimo 

tarptautinėse specializuotose žemės 

ūkio ir maisto pramonės parodose 

klausimais. 

nuolat Lietuvos ūkio subjektai 

bei asocijuotos 

struktūros nuolat 

konsultuojamos 

dalyvavimo 

tarptautinėse 

specializuotose žemės 

ūkio ir maisto pramonės 

parodose klausimais. 

II ketv. metu 

dažniausiai telefonu, 

susitikimų metu, taip 

pat raštu buvo 

konsultuoti 30 Lietuvos 

ūkio subjektų bei 

asocijuotų struktūrų. 

2.8. Parengti ir išsiųsti kvietimus 

Lietuvos ūkio subjektams bei 

asocijuotoms struktūroms 

dalyvavauti tarptautinėse 

specializuotose žemės ūkio ir 

maisto pramonės parodose; 

ne vėliau nei 

likus 4 

mėnesiams iki 

parodos 

 

Kvietimai Lietuvos 

ūkio subjektams bei 

asocijuotoms 

struktūroms dalyvauti 

tarptautinėse 

specializuotose žemės 

ūkio ir maisto pramonės 

parodose 2014 m. 

išsiųsti : 

 „GULFOOD 2014“ 

- 2013 m. birželio 

18 d.  

  

2.9. Informuoti žemės ūkio veiklos 

subjektus apie galimą gauti 

finansinę pagalbą, ketinant 

dalyvauti tarptautinėse parodose. 

per 10 d. po 

paskelbimo ŪM 

ir ŽŪM 

tinklapyje 

2013 m. balandžio 24 

dieną, žemės ūkio 

veiklos subjektai bei 

asociacijos, pagal 

adresatų sąrašą, 

elektroninu paštu 

informuoti  apie 
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galimybę gauti 

finansinę pagalbą, 

ketinant dalyvauti 

tarptautinėse parodose. 

     

II. Sukurti 

lietuviškos 

kilmės prekių 

ir paslaugų 

eksportui 

palankią 

aplinką. 

3. Interneto 

svetainėje 

www.litfood.

lt teikti 

naujausią 

informaciją 

apie užsienio 

valstybių 

žemės ūkio ir 

maisto 

produktų 

prekybos 

sąlygas 

(muitus, 

kvotas, 

netarifinius 

apribojimus), 

prekybos 

srautus, 

muges ir 

parodas, kitas 

galimybes 

pasaulio 

rinkose.  

Nuolat 

atnaujinti 

informaciją 

Lietuvos 

žemės ūkio ir 

maisto 

produktų 

elektroniniam

e eksporto 

kataloge 

„Virtuali 

mugė“. 

 

3.1. Interneto svetainėje 

www.litfood.lt lietuvių kalba 

teikti/atnaujinti informaciją apie 

Baltarusijos, Rusijos, Kazachstano, 

Azerbaidžano, Tadžikistano, 

Mongolijos, Kinijos, Turkijos, 

Ukrainos, Baltarusijos, Brazilijos, 

JAV, Gruzijos, Moldovos, Serbijos, 

Armėnijos, Uzbekistano, Vietnamo, 

Pietų Korėjos, Izraelio, Irako, 

Kanados, Indijos, Singapūro, 

Malaizijos, Maroko, Alžyro, ES 

šalių žemės ūkio ir maisto produktų 

prekybos sąlygas, nurodant 

informacijos šaltinį, 

patalpinimo/atnaujinimo datą: 

nuolat 

atsinaujinus 

informacijai 

 

 

3.1.1. dėl veterinarinio ir 

fitosanitarinio eksporto-importo 

reguliavimo; 

Gegužės ir birželio 

mėnesiais tikslinta ir 

talpinta informacija 

apie veterinarinio ir 

fitosanitarinio eksporto 

– importo reguliavimo 

gaires šiose šalyse: 

Baltarusijos, Rusijos, 

Kazachstano, 

Azerbaidžano, 

Tadžikistano, 

Mongolijos, Kinijos, 

Turkijos, Ukrainos, 

Baltarusijos, Brazilijos, 

JAV, Gruzijos, 

Moldovos, Serbijos, 

Armėnijos, 

Uzbekistano, Vietnamo, 

Pietų Korėjos, Izraelio, 

Irako, Kanados, Indijos, 

Singapūro, Malaizijos, 

Maroko, Alžyro ir ES 

šalių . Taip pat 

patalpinta informacija 

gauta iš Valstybinės 

maisto ir veterinarijos 

tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės apie 

veterinarinį eksporto – 

importo reguliavimą, 

bei Valstybinės augalų 

apsaugos tarnybos  

http://www.litfood.lt/
http://www.litfood.lt/
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pateikta informacija 

apie fitosanitarinį 

eksporto importo 

reguliavimą. 

3.1.2. pasaulio prekybos 

organizacijos šalių narių sanitarinių 

ir fitosanitarinių priemonių 

notifikacijas; 

Patalpintos 2013 metų 

balandžio, gegužės ir 

birželio pasaulio 

prekybos organizacijos 

(PPO) šalių narių 

sanitarinių ir 

fitosanitarinių 

priemonių notifikacijos. 

3.1.3. šalių rinkų reguliavimo 

pokyčius; 

Patalpinta informacija 

apie trečiųjų šalių 

veterinarinį ir 

fitosanitarinį 

reguliavimą, bei 

sanitarius – 

fitosanitarinius 

apribojimus. 

3.2. Administruoti interneto 

svetainę www.litfood.lt, talpinant 

informaciją apie tarptautines 

specializuotas žemės ūkio ir maisto 

pramonės parodas, muges, 

naudingas verslo nuorodas ir kitą 

aktualią informaciją (nurodant 

duomenų talpinimo datą). 

nuolat Administruota interneto 

svetainė www.litfood.lt, 

talpinant informaciją 

apie 27 tarptautines 

specializuotas žemės 

ūkio ir maisto pramonės 

parodas ir muges, bei 

kita aktuali informacija. 

2013 m. gegužės 16 d. 

Ministerijos 

elektroninės užklausos 

pavedimu Agentūros 

tinklalapyje patalpinta 

informacija apie Agro 

parodą, vyksiančią 

Biškeke, Kirgizijoje 

2013 m. gegužės 22-24 

d. 

3.3. Eksporto kataloge „Virtuali 

mugė“ atnaujinti informaciją apie 

įmones, talpinti Lietuvos ir užsienio 

įmonių pateiktus komercinius 

pasiūlymus ir užklausas, nurodant 

patalpinimo ar atnaujinimo datą.  

nuolat Per antrąjį 2013 metų 

ketvirtį eksporto 

kataloge “Virtuali 

Mugė” užsiregistravo 2 

nauji vartotojai iš 

Lietuvos ir 4 vartotojai 

iš užsienio šalių. Trade 

leads sistemoje 

patalpinti 2 komerciniai 

pasiūlymai. Paskelbta 

45 (Market news) 

aktualios žemės ūkio ir 

maisto produktų 

sektoriaus naujienos. 

Įmonėm išsųsti 

priminimai dėl būtino 

http://www.litfood.lt/
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informacijos 

atnaujinimo eksporto 

kataloge “virtuali 

Mugė”. 

3.4. Tinklalapyje „Prekybos 

sąlygos“ visos įdėtos nuorodos 

privalo būti aktyvuotos, informacija 

tikrinama ir atnaujinama, nurodant 

patalpinimo ar atnaujinimo datą.  

nuolat Tinklalapyje „Prekybos 

sąlygos“ visos įdėtos 

nuorodos aktyvuotos, 

informacija sutikrinta ir 

atnaujinta.Tinklalapyje 

idiegta „time stamp“ 

automatinė sistema 

nurodanti atnaujinimo 

datą ir laiką. 

3.5. Tinklalapyje „Prekybos 

sąlygos“ skelbti sanitarinius ir 

fitosanitarinius apribojimus 

Europos Sąjungai (lietuvių k.), 

nurodant šalį, apribojimo pobūdį 

(kokiems produktams, dėl kokios 

priežasties) ir laiką. 

nuolat Patalpinta informacija 

apie sanitarinius – 

fitosanitarinius 

apribojimus Europos 

sąjungai. 

3.6. Atlikti Lietuvos ūkio subjektų 

bei asocijuotų struktūrų apklausą, 

siekiant nustatyti Agenūros 

interneto svetainėje, eksporto 

kataloge „Virtuali mugė“ ir 

tinklalapyje „Prekybos sąlygos“ 

teikiamos informacijos 

naudingumą, patogumą vartotojui, 

išsiaiškinti jų poreikius. Pateikti 

Ministerijai rezultatus. 

iki III ketv. 

pabaigos 

 

     

III. Dalyvauti 

Tautinio 

paveldo 

produktų 

apsaugos, jų 

rinkos ir amatų 

plėtros metų 

programos 

priemonių 

įgyvendinime. 

4. 
Organizuoti 

tautinio 

paveldo 

produktų 

gamintojų 

dalyvavimą, 

jų gaminių 

populiarinim

ą bei 

pristatymą 

nacionalinėse 

ir 

tarptautinėse 

parodose ir 

mugėse, 

prekybos 

misijose, 

konferencijos

e, 

konkursuose. 

Finansuoti 

šias 

4.1. Organizuoti tautinio paveldo 

subjektų bei asocijuotų struktūrų 

dalyvavimą Lietuvoje ar užsienyje 

rengiamuose tarptautiniuose 

specializuotuose seminaruose, 

parodose ir kituose renginiuose. 

iki gruodžio 15 

d. 

Balandžio 25 d. 

skaitytas pranešimas 

„Kultūros paveldo 

panaudojimas 

žuvininkystės produktų 

vertės didinimui 

Lietuvos žuvininkystės 

regionuose“.  

 

Gegužės 8-10 dienomis 

dalyvauta seminare 

„Tradicinė kultūra – 

vientisai, darniai, 

laimingai asmens ir 

visuomenės savivokai 

stiprinti“. Skaitytas 

pranešimas „Tautinio 

paveldo produktų 

sertifikavimo sistema 

Lietuvoje ir pagalba 

tradiciniams 

amatininkams“.  
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priemones.  

Balandžio 26-28 

dienomis Palangoje 

vykusiame 

tarptautiniame Jurginių 

papročių festivalyje 

„Jurgi, paimk raktus“ 

įsteigėme prizą už 

tradiciškiausią tautinio 

paveldo produkto 

pristatymą, kurį 

įteikėme amatininkei  

Vidai Sauskantienei.  

 

Prisidėta organizuojant 

tradicinių amatininkų 

gaminių pristatymą 

tarptautiniame 

festivalyje „Skamba 

skamba kankliai“. 

 

5. 

Populiarinti 

tautinio 

paveldo 

produktus, 

tradicinius 

amatus bei 

dalyvauti 

tautinio 

paveldo 

produktų, 

tradicinių 

amatų 

mokymo 

programų, 

tradicinių 

mugių 

sertifikavimo, 

tradicinių 

amatų 

meistrų 

atestavimo 

procese. 

5.1. Vykdyti ekspertų komisijų 

sekretoriato funkcijas 

esant poreikiui 2013 metų balandžio-

gegužės mėnesiais 

organizuoti 2 Tradicinių 

gaminių, tradicinių 

veislių augalų, gyvūnų 

ir jų produktų, 

tradicinių paslaugų, 

mugių, amatų mokymo 

programų sertifikavimo, 

tradicinių amatų 

meistrų sertifikavimo ir 

atestavimo ekspertų 

komisijų posėdžiai. 

Administruoti 67 

prašymai, konsultacijos 

sertifikavimo ir 

atestavimo klausimais 

suteiktos apie 50 

interesantų.  

5.2. Atlikti gautų dokumentų, 

susijusių su sertifikavimu, 

tvarkymą; 

Administruoti 67 

prašymai. Birželio 15 

dieną organizuotas 

Tradicinių gaminių 

ekspertų komisijos 

išvažiuojamasis 

posėdis-patikra 

Trakuose renginyje 

„Trakų turgus“. 
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5.3. Kartu su Ministerija 

organizuoti sėkmingiausiai 

dirbančio tradicinio amatininko 

konkursą. 

 

 

 

 

 

Vertinant dalyvavimo parodose naudingumą yra nuolat atliekamos įmonių apklausos apie 

dalyvavimo parodose rezultatus, nustatoma, į kokias šalis vykdomas eksportas. Parodų tikslas – 

produktų populiarinimas, eksporto skatinimas, rinkos ir distributorių paieškos.  

Pagal 2013 m. vasario 28 d. „Eksporto skatinimo priemonėms vykdyti“ finansavimo 

sutartį Nr. 8P-13-045, pasirašytą su LR žemės ūkio ministerija, I pusmečio  išlaidų finansavimui 

buvo pervesta 323,8 tūkst. litų, faktiškai panaudota 323,8 tūkst. litų.  

Nuo 2012 m. sausio 13 d. Rinkos reguliavimo agentūra vykdo papildomas funkcijas, 

susijusias su išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimu. Pagrindiniai 

reikalavimai Maisto kokybės schemai reglamentuojami ES Tarybos reglamentu (EB) Nr. 

1698/2007 ir Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1974/2006. Šių reglamentų pagrindu buvo sukurta 

Lietuvos nacionalinė Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos schema. 

Rinkos reguliavimo agentūros Sertifikavimo skyriuje dirba trys darbuotojai. Per 2013 m. 6 

mėnesius pateiktos 35 paraiškos: 2 pieno gamintojai  ir perdirbėjai, 2 vaisių perdirbėjai, 3 bičių 

produktų gamintojai, 12 vaisių, uogų augintojų, 16 daržovių augintojų. Per šį laikotarpį vykdytos 

7 patikros. Sertifikuoti 6 nauji pareiškėjai (2 pieno gamintojai ir 2 perdirbėjai, 2 vaisių 

perdirbėjai).  

 Didžioji dalis ūkių sertifikuojami vasarą ir rudenį, t.y. daržovių, vaisių, uogų bei bičių 

produktų sezono metu. 

Kovo mėnesį Kėdainių rajone buvo surengtas seminaras, kurio tema - išskirtinės kokybės 

produktų sertifikavimo bei įsijungimo į Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos 

priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ geroji patirtis ir perspektyvos. Seminare 

dalyvavo 65 dalyviai ir svečiai.  

Buvo parengtas dokumentų paketas Rinkos reguliavimo agentūros IKP sertifikavimo 

veiklos akreditavimui pagal Bendruosius produktų sertifikavimo įstaigoms keliamus 

reikalavimus (standartas LST EN 45011:2000), ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi 

nuolatiniai darbai su Nacionaliniu Akreditacijos biuru (toliau – NAB), vykstama į susitikimus su 

NAB darbuotojais, atliekama dokumentų tikslinimas, koregavimas atsižvelgiant į NAB 

darbuotojų pastabas.  
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Vykdomos socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika 

 

Rinkos reguliavimoo agentūra siekia prisidėti prie viešosios įmonių socialinės 

atsakomybės skatinimo politikos, susijusios su veiksmais, kurių neaprėpia teisės aktais nustatyti 

įmonės įsipareigojimai visuomenės ir aplinkos atžvilgiu, vykdymo. 

Įmonei siekiant tapti konkurencingesne iš vienos pusės bei patrauklesne vartotojams iš 

kitos pusės, vis svarbesnis tampa strateginis požiūris į socialinę atsakomybę. Tai gali būti 

naudinga įvairiais aspektais – rizikos valdymo, sąnaudų mažinimo, ryšių su klientais, 

žmoniškųjų išteklių valdymo, inovacinių gebėjimų. Kadangi įmonių socialinė atsakomybė 

neatsiejama nuo kitų – vidaus ir išorės – suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo, ji leidžia geriau 

prognozuoti sparčiai kintančius visuomenės lūkesčius ir veiklos sąlygas ir gauti iš to naudos.  

Prisiimdama socialinę atsakomybę Rinkos reguliavimo agentūra sieks užsitarnauti 

ilgalaikį darbuotojų bei išorės vartotojų pasitikėjimą. Didesnis pasitikėjimas padeda sukurti 

aplinką, kurioje įmonė gali kurti inovacijas ir augti. 

Vykdydama įmonių socialinės atsakomybės politiką, Rinkos reguliavimo agentūra sieks 

skatinti žmogaus teises, darbo ir užimtumo praktiką (mokymą, įvairovę, lyčių lygybę, darbuotojų 

sveikatą ir gerovę), aplinkosaugos aspektus (tausesnį išteklių naudojimą, taršos prevenciją) ir 

kovą su kyšininkavimu ir korupcija,  vartotojų interesus, įskaitant privatumą.  

 

Informacija apie skaidrumo gairių laikymąsi 

 

Rinkos reguliavimo agentūra vykdydama veiklą vadovaujasi skaidrumo gairių nuostatomis, 

jų laikosi bei stengiasi jas įgyvendinti. Visa informacija apie Rinkos reguliavimo agentūros 

veiklos strategiją, tikslus (finansinius ir nefinansinius) ir užduotis, informacija apie teikiamas 

IKP sertifikavimo paslaugas, darbuotojų skaičių, metinį darbo užmokesčio fondą, generalinio 

direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojų bei vyriausiojo finansininko atlyginimus, 

veiklos rezultatus, finansiniais metais vykdytus, vykdomus bei planuojamus vykdyti pirkimus 

yra viešai skelbiama Rinkos reguliavimo agentūros interneto svetainėje www.litfood.lt 

2013 metų pradžioje įmonės darbuotojų skaičius – 50, per ataskaitinį laikotarpį priimti 2 

darbuotojai, atleisti – 4 darbuotojai.  Darbuotojų skaičius II ketvirčio  pabaigoje – 48.  Vidutinis 

sąrašinis 2013 m. II ketvirčio Rinkos reguliavimo agentūros darbuotojų skaičius – 48. Toliau 

lentelėje pateikiama informacija apie darbuotojų 2012 metų ir 2013 metų I – II ketvirčių vidutinį 

mėnesinį darbo užmokestį litais, neatskaičius mokesčių: 

 

  2012 m.  2013m. I ketv. 2013m. II ketv. 
2013 m. II 

ketv. 

Pareigybės vidutinis darbo vidutinis darbo vidutinis darbo Darbuotojų, 

http://www.litfood.lt/
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pavadinimas einančių 

  užmokestis užmokestis užmokestis 
vienarūšes 
pareigas, 

  litais litais litais  skaičius  

Generalinis direktorius 6669,29 6938,13 7294,58 1 

Gen.direktoriaus 
pavaduotojas 6347,44 6380,04 5927,10 2 

Skyriaus vadovas 3995,24 3753,65 3062,56 7 

Vyr.finansininkas 5616,24 5960,63 5955,80 1 

Vyr.finansininko 
pavaduotojas 3262,10 3170,16 3257,07 1 

Juristas  3453,88 3164,60 3614,97 1 

Vyr.vadybininkas 3126,96 3115,14 3131,78 6 

IT administratorius 2880,33 3494,26 3500,00 1 

Vadybininkai 2435,80 2443,90 2392,62 18 

Finansininkas 2410,48 2309,05 2311,86 4 

Administratorius 2390,97 2226,40 2250,75 1 

Vairuotojas - ūkvedys 2207,32 2438,92 2324,15 1 

Valytojas 864,86 1000,00 1000,00 2 

Budintysis 854,98 992,00 992,00 2 

 

Pagal sąmatos straipsnį „Darbo užmokestis“ Rinkos reguliavimo agentūrai 2013 m. I pusmečiui  

buvo skirta 847,5  tūkst. litų, faktiškai panaudota – 847,5  tūkst. litų.  

Darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę apsprendžia darbo sutartys, pareiginiai 

nuostatai, vidaus tvarkos  taisyklės ir atskiri generalinio direktoriaus įsakymai. Rinkos 

reguliavimo agentūroje yra patvirtintos „Mobiliųjų  telefonų naudojimo ir valdymo instrukcija“, 

„Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės“ bei kitos vidaus tvarką nustatančios 

procedūros ir instrukcijos. 

Mokesčiai įmonėje skaičiuojami, deklaruojami ir mokami vadovaujantis mokesčių 

įstatymais ir jų pagrindu priimtais kitais teisės aktais. Rinkos reguliavimo agentūra per 2013 m. 6 

mėnesius skaičiavo ir mokėjo šiuos mokesčius: pridėtinės vertės mokestį, gyventojų pajamų 

mokestį, žyminius mokesčius, privalomojo sveikatos draudimo įmokas, garantinio fondo įmokas. 

Finansiniai Rinkos reguliavimo agentūros metai sutampa su kalendoriniais metais. Rengiant 

tarpines 2013 m. I pusmečio finansines ataskaitas, buvo vadovautasi Lietuvos Respublikos 

buhalterinės apskaitos įstatymu, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos 

standartais. 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr.1052 „Dėl 

valstybės įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo ir koordinuojančios institucijos 

paskyrimo“ (toliau – Skaidrumo gairės) patvirtino Skaidrumo gairių aprašą, kuriuo įtvirtino 

nuostatą dėl valstybės įmonių apskaitos tvarkymo pagal Tarptautinius apskaitos standartus 

(toliau – TAS). Atsižvelgdama į tai, kad Skaidrumo gairių nuostata dėl valstybės įmonių 

apskaitos tvarkymo pagal TAS remiasi principu „laikykis arba paaiškink“ ir į tai, kad TAS 

nuostatos daugiausia taikomos didelėms įmonėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama 
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reguliuojamoje rinkoje, bei į rekomenduotinus finansinius bei nefinansinius kriterijus, 

apsprendžiančius TAS taikymą, taip pat įvertinusi sąnaudas, susijusias su buhalterinės apskaitos 

tvarkymu ir finansinių ataskaitų sudarymu pagal TAS, bei naudą, kurią gautų pagal TAS 

parengtų finansinių ataskaitų vartotojai, Rinkos reguliavimo agentūra ir toliau buhalterinę 

apskaitą tvarko, finansines ataskaitas rengia ir teikia vadovaujantis Verslo apskaitos standartais, 

kadangi: 

1. nenumatoma leisti obligacijų ar kitų  ne nuosavybės vertybinių popierių; 

2. nenumatoma Rinkos reguliavimo agentūros akcijomis prekiauti reguliuojamoje rinkoje; 

3. balanse nurodyto turto vertė 2013 m. sausio 1 d. – 7,8 mln. litų. Tame skaičiuje: 

ilgalaikio turto vertė - 2,8  mln. litų, trumpalaikio turto vertė - 5 mln. litų; 

4. balanse nurodyto turto vertė 2013 m. birželio 30 d. – 23,5 mln. litų. Tame skaičiuje: 

ilgalaikio turto vertė – 2,8 mln. litų,  trumpalaikio turto vertė – 20,7 mln. litų (tame 

skaičiuje išankstiniai apmokėjimai – 9,8 mln. litų, gautinos sumos – 10,5 mln. litų, 

pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,4 mln. litų);  

5. pardavimo grynosios pajamos per 2012 metus sudarė 699,4 tūkst. litų, o per 2013 metų 6 

mėnesius – 360,3 tūkst. litų. 

6. Rinkos reguliavimo agentūros intervenciniai pirkimai vykdomi vadovaujantis Europos 

Sąjungos teisės aktais, intervencinių pirkimų bei pardavimų apimtys priklauso nuo 

Europos Sąjungos Komisijos priimamų sprendimų. 

Rinkos reguliavimo agentūros ilgalaikis nematerialusis turtas – kompiuterinės programos, 

informacinės sistemos. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo ilgalaikio turto vertė padidėjo 6,4 

tūkst. litų.  

Ataskaitiniame laikotarpyje iš Valstybės investicijų 2013 - 2015 m. programoje numatytų 

2013 m. žemės ūkio ministro valdymo srities kapitalo investicijų lėšų, skirtų projektui 

„Valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros 

informacinių sistemų techninės bazės atnaujinimas ir modernizavimas“, buvo įsigyta tarnybinių 

stočių programinė įranga, licencijų paketai už 38,4 tūkst. litų. 

 2013 m. pradžioje ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija – 1885,2 tūkst. litų, laikotarpio 

pabaigoje – 1917  tūkst. litų. Per  2013 m. 6 mėnesius amortizuota  nematerialaus  turto 32 tūkst. 

litų. 

Rinkos reguliavimo agentūros ilgalaikis materialusis turtas – pastatas, įrengimai, lengvieji 

automobiliai. Ilgalaikio materialiojo  turto likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo nuo 

2717 tūkst. litų iki 2709 tūkst. litų.  

Per 2013 m. 6 mėnesius iš Žemės ūkio rinkos reguliavimo ir pajamų programos lėšų, skirtų 

materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui, buvo įsigytas nešiojamas kompiuteris Samsung 

ultrabook su taikomųjų programų paketu  už 3,6 tūkst. litų, daugiafunkcinis aparatas už 3,3 tūkst. 
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litų, baldai (vadovo stalas su priestaliu) už 1,7 tūkst. litų,  4 nešiojamieji kompiuteriai, 17 

stacionariųjų kompiuterių (iš jų – 12 su monitoriais)  už 40,5 tūkst. litų. Iš lėšų, gautų už 

suteiktas sertifikavimo paslaugas, įsigytas skaitmeninis fotoaparatas už 1,5 tūkst. litų.  

Turimos  įrangos  nusidėvėjimo suma  2013 m. pradžioje sudarė  1052  tūkst. litų,  

laikotarpio  pabaigoje – 1071,5  tūkst. litų.  2013 m. 6 mėnesių nusidėvėjimo suma – 19,5  tūkst. 

litų.  

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje  transporto priemonių nusidėvėjimo suma sudarė 116,5 

tūkst. litų, per 2013 m. nusidėvėjimo suma 11,2 tūkst. litų. Laikotarpio pabaigoje – 127,7 tūkst. 

litų.  

Agentūros pastato nusidėvėjimo suma 2013 m. pradžioje – 732,9  tūkst. litų, ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje – 760,7 tūkst. litų; per ataskaitinį laikotarpį nusidėvėjimo suma sudarė 27,8 

tūkst. litų. 

 2013 m. birželio 30 d. apskaitos duomenimis Rinkos reguliavimo agentūra uždirbo  360,4  

tūkst. litų pajamų, patyrė 485,5 tūkst. litų sąnaudų šioms pajamoms uždirbti. 

 Per ataslaitinį laikotarpį Rinkos reguliavimo agentūros savininko kapitalas padidėjo  

119941,25 lito. Užregistravus padidėjimą Rinkos reguliavimo agentūros savininko kapitalas 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 5897,4  tūkst. litų.  

 

Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai ir nefinansiniai rodikliai 

 

Žemiau lentelėse pateikiami veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai ir nefinansiniai 

rodikliai ir jų kaita per 2011-2013 m. sausio – birželio mėnesius:  

 

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros pagrindiniai 
veiklos rodikliai 2011-2013 m. sausio – birželio mėnesiais 

 

Rodiklio pavadinimas 

Rodiklių reikšmės 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Turto pelningumas proc. -0,4735 -0,3500 -0,6050 

Nuosavo kapitalo pelningumas proc. -8,9859 -0,8804 -3,3016 

Bendras pelningumas proc. -0,0849 2,2900 -17,3725 
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Bendras likvidumo koeficientas, Lt 1,0336 1,6301 5,0992 

Administruotas paramos gavėjų 

skaičius pagal Maisto iš intervencinių 

atsargų tiekimo labiausiai 

nepaiturintiems asmenims programą 

(asm.) 

467269 412951 368872 

Paskirstytas maisto produktų kiekis 

pagal Maisto iš intervencinių atsargų 

tiekimo labiausiai nepaiturintiems 

asmenims programą (t) 

- 1800 2276,4 

Administruotas paramos gavėjų 

skaičius pagal programą „Pienas 

vaikams“ (asm.) 

95857 189075 211363 

Suvartoto pieno ikimokyklinio ir 

mokyklinio lavinimo įstaigose  kiekis 

pagal programą „Pienas vaikams“ (t) 

- - 1034 

Administruotas paramos gavėjų 

skaičius pagal programą „Vaisių 

suvartojimo skatinimas“ (asm.) 

48312 166716 190184 

Mokyklose suvartotų vaisių irdaržovių 

kiekis pagal programą „Vaisių 

suvartojimo skatinimas“ (t) 

- - 1639 

 

 

Valdymo organai 

 

Rinkos reguliavimo agentūros valdymo organai yra Valdyba, Įmonės vadovas ir Steigėjas 

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija).  

2013 m. liepos 29 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-534 

„Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 3D-461 „Dėl valstybės įmonės 

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros valdybos sudarymo“ 

pakeitimo“ patvirtinta šios sudėties valdyba: 

 

Rytis Šatkauskas             -    Žemės ūkio viceministras, valdybos pirmininkas; 

Darius Kondrotas            -    Žemės ūkio ministro patarėjas, valdybos narys; 

Rimantas Krasuckis        -    Žemės ūkio ministerijos Žemės ir maisto ūkio departamento                                                                            

                                              direktorius; 

Regina Mininienė            -    Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento 

                                              direktorė; 

Rasita Kraujelytė - Noreikienė     - Valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto  

produktų rinkos reguliavimo agentūros laikinai einanti generalinio direktoriaus pareigas.                                                             

 



23 
 

Valdybos nariams už veiklą valdyboje darbo užmokestis ar kitos išmokos nėra numatytos. 

 

 

Kita informacija 

 

Rinkos reguliavimo agentūra siekia ir toliau sieks kuo daugiau pritraukti vartotojų, 

efektyviau administruoti paskirtas intervencines, eksporto skatinimo bei rinkos reguliavimo 

priemones skatinant vartotojus jose dalyvauti bei įsisavinti ES skiriamas lėšas, tuo pačiu gaunant 

ekonominę naudą Lietuvos ūkiui, skatinti Lietuvos ūkių subjektų  gaminamos produkcijos 

eksportą esamose bei naujose rinkose. Vienas pagrindinių Rinkos reguliavimo agentūros 

uždavinių – siekti naujų veiklos sričių bei funkcijų, siekiant uždirbti pajamas bei mažinti 

valstybės skiriamų lėšų poreikį vykdomos veiklos finansavimui. 

 

 

Laikinai einanti generalinės direktorės pareigas                             Rasita Kraujelytė - Noreikienė                        

2013 m. rugpjūčio 23 d.  


