Forma

PANEVĖŽIO REGIONO
ŽEMĖS ŪKIO IR GAMTOS IŠTEKLIŲ SPECIALIZACIJOS KRYPTIES
ĮGYVENDINIMO INICIATYVA
Aprūpinimo sveikais ir maistingais maisto produktais užtikrinimas
(iniciatyvos (veiksmo) pavadinimas)
Aktualumas
aprašymas

ir pagrindžiamas iniciatyvos tikslingumas, nurodant kokią problemą planuojama
spręsti įgyvendinant iniciatyvą bei aprašoma planuojama vykdyti iniciatyva

Žemės ūkio politikos pagrindinis siekis ir tikslas – vartotojų
nuolatinis aprūpinimas sveikais bei maistingais maisto produktais
prieinama kaina. Siekiama sudaryti sąlygas ūkininkams atlikti
įvairias visuomenines funkcijas, iš kurių pagrindinė yra gaminti
maisto produktus.
Šia iniciatyva siekiama:
 padėti ūkininkams pagaminti maisto, kuris būtų saugus,
 apsaugoti ūkininkus nuo pernelyg didelio kainų svyravimo
ir rinkos krizių,
 padėti jiems investuoti į ūkių modernizavimą,
 skatinti tausojančios žemdirbystės, ekologiškesnių
ūkininkavimo metodų populiarinimą,
 remti gyvybingas kaimo bendruomenes, kurioms būdinga
ekonominės veiklos įvairovė,
 kurti ir išlaikyti maisto pramonės, susijusios su žemės ūkio
produkcijos perdirbimu, darbo vietas,
 skatinti ūkininkavimo ir maisto perdirbimo sričių inovacijų
atsiradimą;
 saugoti aplinką ir gyvūnų įvairovę.
Ūkininkavimas nėra tik maisto produktų gaminimas. Jis svarbus
kaimo bendruomenėms ir jose gyvenantiems žmonėms,
kraštovaizdžiui ir vertingiems gamtos ištekliams.
Ūkininkai geriausiai žino, kad reikia rūpintis gamtos ištekliais – juk
nuo jų priklauso kasdienis jų gyvenimas. Siekdama išvengti
neigiamo šalutinio kai kurių ūkininkavimo metodų poveikio, ES
skatina ūkininkus dirbti tausojant aplinką ir tvariai. Ūkininkams
tenka dvejopas uždavinys: gaminti maisto produktus ir tuo pačiu
metu apsaugoti gamtą bei išsaugoti biologinę įvairovę. Aplinkos
požiūriu tvarus ūkininkavimas apdairiai naudojant gamtos išteklius
yra itin svarbus tiek mūsų, tiek būsimųjų kartų aprūpinimui maisto
produktais ir gyvenimo kokybei. Ūkininkavimas šimtmečius padėjo
kurti ir išlaikyti įvairias vertingas pusiau natūralias buveines.
Regione dirbantys ūkininkai išsaugo kraštovaizdžio gyvybingumą
ir kaimišką gyvenimo būdą.

Įgyvendinant šią iniciatyvą skatinama regione veikiančių ūkininkų,
bendrovių, žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonių, logistikos
įmonių veikla.
Planuojami
rezultatai

pasiekti nurodomi kokie rezultatai planuojami pasiekti įgyvendinant iniciatyvą ir jų įtaka
specializacijos krypties siekiamiems rezultatams.






Vykdytojas
suinteresuotos
institucijos

Didesnis produktyvumas ir mažėjantis neigiamas poveikis
aplinkai, pavyzdžiui, gaminant energiją iš žemės ūkio
kultūrų šalutinių produktų ir atliekų.
Gaminamas saugesnis ir sveikesnis maistas vartotojams.
Tausojamas dirvožemis, gamtos ištekliai.
Aktyvios kaimo bendruomenės, gyvybingas kaimas.
Maisto pramonės įmonių plėtra.

ir nurodoma kas planuoja vykdyti veiksmą ir kokios kitos suinteresuotos institucijos

Vykdytojo
ir
suinteresuotų
institucijų ištekliai bei
veiksmai
reikalingi
iniciatyvai įgyvendinti

turi prisidėti savo veikla/ veiksmais, kad iniciatyva būtų įgyvendinta.

LR Žemės ūkio ministerija
LR žemės ūkio rūmai
Ūkininkų sąjunga
Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Ūkininkai, žemės ūkio bendrovės
nurodomi kokie ištekliai yra reikalingi (pvz., reikalingi papildomi darbuotojai,
reikalinga pakeisti atitinkamus teisės aktus, reikalinga pakeisti vykdomas
mokymų programas ir kt.).

Reikalinga atitinkamai keisti teisės aktus;
Užtikrinti ES paramos skyrimo skaidrumą;
Mažinti dokumentų biudžetinėse įstaigose tvarkymo terminus;
Vykdyti švietėjiškas akcijas, renginius susijusius su tausojančios
žemdirbystės skatinimu.

nurodoma kiek lėšų ir konkrečiai kokioms veikloms jos būtų reikalingos, kokiais
Įgyvendinimui
reikalingos lėšos ir finansavimo šaltiniais jos galėtų būti finansuojamos
galimi jų finansavimo
šaltiniai
Iniciatyvą planuojama nurodoma preliminariai nuo kada iki kada būtų tikslinga įgyvendinti iniciatyvą.
vykdyti
2018–2030 m.

Iniciatyvos sąsaja su nurodoma ar šios iniciatyvos įgyvendinimas susijęs su kitomis planuojamos
kitomis specializacijos iniciatyvomis. Jei taip – paaiškinama kaip.
krypties įgyvendinimo
Ši iniciatyva yra tiesiogiai susijusi su šiomis specializacijos
iniciatyvomis
kryptimis: Transportas, pramonė ir logistika bei Maisto ir gėrimų
gamyba.
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PANEVĖŽIO REGIONO
ŽEMĖS ŪKIO IR GAMTOS IŠTEKLIŲ SPECIALIZACIJOS KRYPTIES
ĮGYVENDINIMO INICIATYVA
Medelynų veiklos skatinimas
(iniciatyvos (veiksmo) pavadinimas)
Aktualumas
aprašymas

ir pagrindžiamas iniciatyvos tikslingumas, nurodant kokią problemą planuojama
spręsti įgyvendinant iniciatyvą bei aprašoma planuojama vykdyti iniciatyva

Panevėžio rajone veikiantis miško sodinukų medelynas yra
didžiausias Lietuvoje pagal išauginamų sodmenų skaičių.
Medelyne jau kelerius metus vykdomi plėtros projektai sudaro
galimybes auginti 3,5 mln. miško sodinukų. Atsižvelgiant į
sodmenų poreikį Skandinavijos šalių ir Lietuvos rinkose yra
tikslinga vykdyti medelyno plėtrą, diegiant modernias
technologijas, statant sodinukų saugojimui pritaikytas saugyklas.
Yra galimybė vystyti miško sodmenų sėklų gamybos plėtrą.
Šių veiklų vystymui reikalingos papildomos investicijos į šią sritį,
trūksta šios srities darbuotojų.
Planuojami
rezultatai

pasiekti nurodomi kokie rezultatai planuojami pasiekti įgyvendinant iniciatyvą ir jų įtaka
specializacijos krypties siekiamiems rezultatams.








Vykdytojas
suinteresuotos
institucijos

Didesnis medelyno produktyvumas;
Produkcijos paklausa rinkoje;
Aplinkos taršos mažinimas;
Gamtos išteklių tausojimas;
Išaugęs darbo vietų skaičius;
Įdiegtos modernios technologijos;
Išvystyta medelynų veiklos sritis.

ir nurodoma kas planuoja vykdyti veiksmą ir kokios kitos suinteresuotos institucijos
turi prisidėti savo veikla/ veiksmais, kad iniciatyva būtų įgyvendinta.

LR Aplinkos ministerija
Generalinė miškų urėdija
Valstybinė miškų tarnyba
VĮ Panevėžio miškų urėdija
VĮ Panevėžio miškų urėdijos medelynas
Panevėžio rajono savivaldybės administracija

Vykdytojo
ir nurodomi kokie ištekliai yra reikalingi (pvz., reikalingi papildomi darbuotojai,
reikalinga pakeisti atitinkamus teisės aktus, reikalinga pakeisti vykdomas
suinteresuotų
mokymų programas ir kt.).
institucijų ištekliai bei
Reikalingos investicijos skirtos medelynų plėtrai

veiksmai
reikalingi
iniciatyvai įgyvendinti
Įgyvendinimui
reikalingos lėšos ir
galimi jų finansavimo
šaltiniai
Iniciatyvą planuojama
vykdyti

Mažinti dokumentų biudžetinėse įstaigose tvarkymo terminus;
nurodoma kiek lėšų ir konkrečiai kokioms veikloms jos būtų reikalingos, kokiais
finansavimo šaltiniais jos galėtų būti finansuojamos

4 mln. Eur
nurodoma preliminariai nuo kada iki kada būtų tikslinga įgyvendinti iniciatyvą.

2018–2022 m.
Iniciatyvos sąsaja su nurodoma ar šios iniciatyvos įgyvendinimas susijęs su kitomis planuojamos
kitomis specializacijos iniciatyvomis. Jei taip – paaiškinama kaip.
krypties įgyvendinimo
Ši iniciatyva yra tiesiogiai susijusi su šia specializacijos kryptimi iniciatyvomis
Transportas, pramonė ir logistika.

