PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2013 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. A1-44

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
2013 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas
01
01

01.01.01

Priemonės
Įstaigos veiksmo
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo
Asignavimai
pavadinimas
pavadinimas
kriterijai ir jų reikšmės
vykdytojai
terminas
(tūkst. litų)
Strateginio veiklos plano programa „Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai“ (04 001)
Programos tikslas: Įgyvendinti valstybinę fitosanitarijos, augalų apsaugos, trąšų, augalų dauginamosios medžiagos, augalų veislių
registravimo ir teisinės apsaugos, grūdų ir jų produktų kokybės gerinimo politiką
Uždavinys: Saugoti Lietuvos teritoriją nuo augalų karantininių ligų sukėlėjų ir kenkėjų, užtikrinti tinkamą augalų apsaugos produktų
registravimą ir racionalų jų bei trąšų naudojimą, vaisių ir daržovių atitiktį prekybos standartams, augalų veislių tyrimą, registravimą ir teisinę
apsaugą, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybę
17879
Fitosanitarinė augalų
Paraiškų
įrašyti
augalų Paraiškų skaičius, vnt.
120
Augalų veislių
I–IV
2660
ir augalinių produktų,
veisles į Nacionalinį augalų
skyrius
ketvirčiai
trąšų, augalų
veislių sąrašą ar suteikti joms
Skyriaus vedėja
apsaugos produktų,
teisinę apsaugą Lietuvos
S. Juciuvienė
šviežių vaisių ir
Respublikoje registravimas
daržovių atitikties
prekybos
Paraiškų
atlikti
augalų
standartams, augalų
veislių ūkinio vertingumo Paraiškų skaičius, vnt.
15
“
I–IV
dauginamosios
tyrimus dėl įrašymo į
ketvirčiai
medžiagos ir
Rekomenduojamų
auginti
valstybės rezervo ir
Lietuvoje augalų veislių
intervencinio pirkimo
sąrašą registravimas
grūdų kokybės
kontrolė, augalų
Paraiškų atlikti registruotųjų Paraiškų skaičius, vnt.
70
“
I–IV
veislių tyrimai,
ar neregistruotų augalų
ketvirčiai
registravimas ir
veislių ūkinio vertingumo
teisinė apsauga
tyrimus registravimas

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Augalų veislių ūkinio
vertingumo tyrimų rezultatų
analizavimas ir
apibendrinimas, ir duomenų
dėl siūlomų įrašyti į
Nacionalinį augalų veislių
sąrašą augalų veislių
pateikimas Valstybinei
augalų veislių vertinimo
komisijai

2
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
Veislių skaičius, vnt.
70

Atsakingi
vykdytojai
Augalų veislių
skyrius
Skyriaus vedėja
S. Juciuvienė

Įvykdymo
terminas
I–IV
ketvirčiai

Nacionalinio augalų veislių
ir Lietuvos Respublikoje
saugomų augalų veislių
sąrašų sudarymas ir
tvarkymas

Sąrašų skaičius, vnt.

2

“

I ketvirtis

Duomenų perdavimas
Europos Komisijai dėl
Lietuvos ir užsienio šalių
selekcininkų sukurtų augalų
veislių, įrašytų į Nacionalinį
augalų veislių sąrašą,
įrašymo į Bendruosius žemės
ūkio augalų ar daržovių rūšių
veislių katalogus

Augalų veislių
skaičius, vnt.

65

“

I ketvirtis

Leidinio „Augalų veislių
ūkinio vertingumo 2012
metų tyrimo duomenys“
parengimas ir išleidimas

Leidinių skaičius, vnt.

1

“

I ketvirtis

Leidinio „Nacionalinis
augalų veislių 2013 metų
sąrašas“ parengimas ir
išleidimas

Leidinių skaičius, vnt.

1

“

I ketvirtis

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

3
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Informacinio leidinio apie
teisinės apsaugos suteikimą
augalų veislėms ir jų įrašymą
į Nacionalinį augalų veislių
sąrašą parengimas ir
išleidimas

Leidinių skaičius, vnt.

2

Augalų veislių
skyrius
Skyriaus vedėja
S. Juciuvienė

I–IV
ketvirčiai

Bandymų laukelių augalų
veislių ūkinio vertingumo
tyrimams atlikti įrengimas

Tiriamų augalų veislių
skaičius, vnt.

400

Augalų veislių
skyrius
Skyriaus vedėja
S. Juciuvienė

II–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

Augalų veislių
tyrimo skyriai*
Metinių ataskaitų apie
atliktus augalų veislių ūkinio
vertingumo tyrimus
parengimas

Metinių ataskaitų
skaičius, vnt.

85

Augalų veislių
tyrimo skyriai

III–IV
ketvirčiai

Teisės aktų projektų
rengimas, iš jų:

Teisės aktų projektų
skaičius, vnt.

6

Augalų veislių
skyrius
Skyriaus vedėja
S. Juciuvienė

I–IV
ketvirčiai

pasiūlymai ŽŪM dėl teisės
aktų projektų

“

1

“

“

tarnybos direktoriaus
įsakymu tvirtinamų taisyklių,
tvarkų, procedūrų aprašų
rengimas
Įvežamų į Lietuvos
Respubliką ir Europos

“

5

“

“

Atliktų tikrinimų dėl
atitikimo

6500

Fitosanitarijos
skyrius

I–IV
ketvirčiai

15219

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Sąjungą augalų, augalinių
produktų ir su jais susijusių
objektų fitosanitarinis
tikrinimas

4
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
fitosanitariniams
reikalavimams
skaičius, vnt.

Atsakingi
vykdytojai
Skyriaus vedėjas
G. Lapinskas

Įvykdymo
terminas

Tarnybos
regioniniai
skyriai**

Išvežamų iš Lietuvos
Respublikos augalų,
augalinių produktų su jais
susijusių objektų
fitosanitarinis tikrinimas

Atliktų tikrinimų dėl
atitikimo
fitosanitariniams
reikalavimams
skaičius, vnt.

35500

“

I–IV
ketvirčiai

Fitosanitarinis tikrinimas,
vykdant augalų, augalinių
produktų ir su jais susijusių
objektų fitosanitarinę
kontrolę ir stebėseną
Lietuvos Respublikoje jų
gamybos, saugojimo ir
realizavimo, taip pat ir
augimo natūraliose
augavietėse metu

Atliktų tikrinimų
skaičius, vnt.
Iš jų:

5000

“

I–IV
ketvirčiai

Tikrinimų skaičius
vykdant bulvių
žiedinio puvinio
kontrolę, vnt.

900

“

I–IV
ketvirčiai

“

I–IV
ketvirčiai

Tikrinimų skaičius
vykdant bulvių cistas
sudarančių nematodų
kontrolę, vnt.

600

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

5
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
Tikrinimų dėl
500
saugomų zonų statuso
išsaugojimo vykdant
bakterinės degligės
kontrolę skaičius, vnt.

Atsakingi
vykdytojai
Fitosanitarijos
skyrius
Skyriaus vedėjas
G. Lapinskas
Tarnybos
regioniniai skyriai

Įvykdymo
terminas
I–IV
ketvirčiai

Tikrinimų dėl slyvų
raupligės viruso
(„Šarka“) skaičius,
vnt.

50

Ūkio subjektų registravimas
Fitosanitariniame registre

Įregistruotų ūkio
subjektų skaičius, vnt.

400

“

I–IV
ketvirčiai

Fizinių ir juridinių asmenų,
kuriems suteikta teisė
ženklinti medinę pakavimo
medžiagą pagal Tarptautinį
fitosanitarijos priemonių
standartą Nr. 15, kontrolė

Fizinių ir juridinių
asmenų atliktų
tikrinimų skaičius, vnt.

120

“

I–IV
ketvirčiai

Įvežamų, išvežamų ir
tiekiamų rinkai vaisių ir
daržovių (rūšiavimo,
pakavimo vietose ir
didmeninėje prekyboje)
atitikties prekybos
standartams kontrolė

Atliktų tikrinimų dėl
atitikties prekybos
standartams skaičius,
vnt.

2000

“

I–IV
ketvirčiai

Genetiškai modifikuotos
dauginamosios medžiagos,
žmonių maistui ir gyvūnų
pašarams neskirtų genetiškai
modifikuotų augalų ir
augalinių produktų, įvežamų

Paimtų ir pristatytų į
NMVRVI*** mėginių
skaičius, vnt.

20

“

“

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
į Lietuvos Respubliką ir
Europos Sąjungą bei vežamų
tranzitu, kontrolė ir
genetiškai modifikuotų
organizmų atsiradimo rizikos
kultūrų stebėsena
Mokymų pagal Šviežių
vaisių ir daržovių kokybės
kontrolės inspektoriaus
programas organizavimas
Kenksmingųjų organizmų
nustatymas

6
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Mokymuose
dalyvausiančių asmenų
skaičius, vnt.
Bakterinių ligų
sukėlėjų nustatymo
tyrimų skaičius, vnt.
Kenkėjų (vabzdžių,
erkių) nustatymo
tyrimų skaičius, vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

30

“

I–IV
ketvirčiai

1600

Fitosanitarinių
tyrimų laboratorija
(skyrius)
Skyriaus vedėja
L. Jankuvienė
“

I–IV
ketvirčiai

1100

I–IV
ketvirčiai

Nematodų nustatymo
tyrimų skaičius, vnt.

2500

“

I–IV
ketvirčiai

Grybinių ligų sukėlėjų
nustatymo tyrimų
skaičius, vnt.

400

“

I–IV
ketvirčiai

Virusinių ligų
sukėlėjų, viroidų ir
fitoplazmų nustatymo
tyrimų skaičius, vnt.

110

“

I–IV
ketvirčiai

Išduotų laboratorinės
ekspertizės liudijimų
skaičius, vnt.

3800

“

I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Pareiškėjų pateiktų duomenų
dėl veikliųjų medžiagų ir
augalų apsaugos produktų
registravimo,
perregistravimo ir naudojimo
reglamentų pakeitimo,
vertinimas

Ūkio subjektų tikrinimas dėl
augalų apsaugos produktų
saugojimo atitikties teisės
aktų reikalavimams

7
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
Priimtų sprendimų dėl
20
registravimo skaičius,
vnt.

Atsakingi
vykdytojai
Augalų apsaugos
produktų
registravimo
skyrius
Skyriaus vedėjas
J. Grigaliūnas

Įvykdymo
terminas
I–IV
ketvirčiai

Priimtų sprendimų dėl
perregistravimo
skaičius, vnt.

11

“

I–IV
ketvirčiai

Priimtų sprendimų dėl
naudojimo reglamentų
pakeitimo skaičius,
vnt.

4

“

I–IV
ketvirčiai

Priimtų sprendimų dėl
tapatumo tikrinimų,
naujų augalų apsaugos
produktų, veikliųjų
medžiagų gamybos
vietų registravimo,
klasifikacijos
pakeitimo, papildomų
augalų apsaugos
produktų pakuočių
registravimo, skaičius,
vnt.

5

“

I–IV
ketvirčiai

Atliktų tikrinimų
skaičius, vnt.

430

Agrochemijos
skyrius
Skyriaus vedėjas
A. Strukčinskas
Tarnybos
regioniniai skyriai

I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Augalų apsaugos produktų
tiekimo rinkai keliamų
reikalavimų atitikties teisės
aktams tikrinimas prekybos
vietose

8
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
Atliktų tikrinimų
1080
skaičius, vnt.

Atsakingi
vykdytojai
Agrochemijos
skyrius
Skyriaus vedėjas
A. Strukčinskas

Įvykdymo
terminas
I–IV
ketvirčiai

Tarnybos
regioniniai skyriai

Iš jų:
atliktų tikrinimų
turgavietėse, skaičius
vnt.

70

“

II–III
ketvirčiai

Pagal skelbimus spaudoje ir
internete identifikuotų
augalų apsaugos produktų
tiekėjų ir pardavėjų
tikrinimas

Atliktų tikrinimų
skaičius, vnt.

10

“

I–IV
ketvirčiai

Ūkio subjektų tikrinimas dėl
augalų apsaugos produktų
naudojimo atitikties teisės
aktų reikalavimams

Atliktų tikrinimų
skaičius, vnt.

1680

“

I–IV
ketvirčiai

Vienkartinių leidimų įvežti
augalų apsaugos produktus iš
ne Europos Sąjungos
valstybių narių ir ne Europos
ekonominės erdvės valstybių
išdavimas

Išduotų leidimų
skaičius, vnt.

3

“

I–IV
ketvirčiai

Leidimų prekiauti augalų
apsaugos produktais
išdavimas

Išduotų leidimų
skaičius, vnt.

80

“

I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Augalų apsaugos produktų
mėginių ėmimas ir
pristatymas į LAMMC****
Agrocheminių tyrimų
laboratoriją kokybei nustatyti

9
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
Mėginių skaičius, vnt.
46

Atsakingi
vykdytojai
Agrochemijos
skyrius
Skyriaus vedėjas
A. Strukčinskas

Įvykdymo
terminas
II–III
ketvirčiai

Tarnybos
regioniniai skyriai
Žemės savininkų arba kitų
žemės naudotojų
neprižiūrimų ir piktžolėtų
laukų kontrolė

Identifikuotų žemės
sklypų skaičius, vnt.

Trąšų ir tręšiamųjų produktų Atliktų tikrinimų
naudotojų patikrinimų metu
skaičius, vnt.
nustatytų apskaitos tvarkymo
atvejų, atitinkančių
nustatytus reikalavimus
Sėklinių pasėlių aprobavimas Aprobuota sėklinių
pasėlių, ha

700

“

II–III
ketvirčiai

600

“

I–IV
ketvirčiai

12890

Augalų
dauginamosios
medžiagos skyrius
Skyriaus vedėja
M. Alechnovič

II–III
ketvirčiai

Tarnybos
regioniniai skyriai
Mėginių ėmimas iš
sertifikuoti paruoštų
dauginamosios medžiagos
siuntų

Mėginių skaičius, vnt.

1268

Tarnybos
regioniniai skyriai

I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Dauginamosios medžiagos
kokybės tyrimų atlikimas

10
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
Atliktų kokybės
11000
tyrimų, skaičius, vnt.

Atsakingi
vykdytojai
Augalininkystės
produktų kokybės
tyrimų laboratorija
(skyrius)
Skyriaus vedėja
V. Timinskienė

Įvykdymo
terminas
I–IV
ketvirčiai

Tarnybos
regioniniai skyriai
Dauginamosios medžiagos
sertifikatų išdavimas

Išduotų sertifikatų
skaičius, vnt.

1150

“

I–IV
ketvirčiai

Javų, pašarinių, aliejinių ir
pluoštinių augalų sėklos
siuntų veislės tapatumo ir
veislinio grynio įvertinimas

Ištirtų sertifikuotų
sėklos siuntų, skaičius,
vnt.

410

Augalų
dauginamosios
medžiagos skyrius
Skyriaus vedėja
M. Alechnovič

II–III
ketvirčiai

Kauno augalų
veislių tyrimo
skyrius
Skyriaus vedėjas
M. Raižys
Dauginamosios medžiagos
tiekimo rinkai kontrolė

Atliktų tikrinimų
skaičius, vnt.

200

Augalų
dauginamosios
medžiagos skyrius
Skyriaus vedėja
M. Alechnovič
Tarnybos
regioniniai skyriai

I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Atestuotų dauginamosios
medžiagos tiekėjų priežiūra

11
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
Patikrintų atestuotų
25
augalų dauginamosios
medžiagos tiekėjų
dalis, proc.

Atsakingi
vykdytojai
Augalų
dauginamosios
medžiagos skyrius
Skyriaus vedėja
M. Alechnovič

Įvykdymo
terminas
I–IV
ketvirčiai

Tarnybos
regioniniai skyriai
Dauginamosios medžiagos
tiekėjų atestavimas

Atestuotų tiekėjų
skaičius, vnt.

Genetiškai modifikuotos
dauginamosios medžiagos
stebėsena (kontrolė)

Paimtų ir pristatytų į
NMVRVI mėginių iš
Lietuvos Respublikoje
užaugintų ir sertifikuotų
rapsų sėklos siuntų dėl
genetinės modifikacijos
nustatymo, proc.

Grūdų sandėlių atitikties
teisės aktų reikalavimams ir
grūdų kokybės vertinimo
teisingumo tikrinimas

Atliktų tikrinimų
skaičius, vnt.

Pagal
poreikį

“

I–IV
ketvirčiai

5

“

I–IV
ketvirčiai

Augalininkystės
produktų kokybės
tyrimų laboratorija
(skyrius)
Skyriaus vedėja
V. Timinskienė

I–IV
ketvirčiai

30

Tarnybos
regioniniai skyriai
Infratec prietaisų, skirtų
grūdų kokybės rodikliams

Prietaisų
kalibracinėms lygtims

220

“

I–IV

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
nustatyti, tinklo
administravimas ir
funkcionavimo priežiūra

12
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
tikrinti ir koreguoti
reikalingų kokybės
tyrimų, atliktų
pamatiniais metodais,
skaičius, vnt.
Prietaisų Infratec
tikrinimų skaičius, vnt.

85

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketvirčiai

Augalininkystės
produktų kokybės
tyrimų laboratorija
(skyrius)
Skyriaus vedėja
V. Timinskienė

II–IV
ketvirčiai

Tarnybos
regioniniai skyriai

Augalininkystės produktų
kokybės rodiklių vertinimas

Ištirtų mėginių
skaičius, vnt.
Atliktų kokybės
tyrimų skaičius, vnt.
Išduotų kokybės
tyrimų dokumentų
skaičius, vnt.

3500

10000

3500

“

I–IV
ketvirčiai

“

I–IV
ketvirčiai

“

I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Teisės aktų projektų
rengimas
1) pasiūlymai ŽŪM dėl
teisės aktų projektų,

13
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
Teisės aktų projektų,
32
skaičius, vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

“

14

augalų apsaugos produktų
registravimas

“

1

Augalų apsaugos
produktų
registravimo
skyrius
Skyriaus vedėjas
J. Grigaliūnas

I–II
ketvirčiai

augalų apsaugos produktų
kontrolė

“

3

Agrochemijos
skyrius
Skyriaus vedėjas
A. Strukčinskas

I–IV
ketvirčiai

trąšų ir tręšiamųjų produktų
reglamentavimas (kontrolė)

“

5

fitosanitarija

“

3

Fitosanitarijos
skyrius
Skyriaus vedėjas
G. Lapinskas

I–IV
ketvirčiai

augalų dauginamoji
medžiaga

“

2

Augalų
dauginamosios
medžiagos skyrius
Skyriaus vedėja
M. Alechnovič

I–IV
ketvirčiai

iš jų pagal sritis:

“

“

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
2) tarnybos direktoriaus
įsakymu tvirtinamų taisyklių,
tvarkų, procedūrų aprašų
rengimas
iš jų pagal sritis:
augalų apsaugos produktų
registravimas

trąšų ir tręšiamųjų produktų
reglamentavimas (kontrolė)

fitosanitarija

augalų dauginamoji
medžiaga

14
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
“
18

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

“

1

Augalų apsaugos
produktų
registravimo
skyrius
Skyriaus vedėjas
J. Grigaliūnas

I–II
ketvirčiai

“

1

Agrochemijos
skyrius
Skyriaus vedėjas
A. Strukčinskas

I–IV
ketvirčiai

“

6

Fitosanitarijos
skyrius
Skyriaus vedėjas
G. Lapinskas

I–IV
ketvirčiai

“

5

Fitosanitarinių
tyrimų laboratorija
(skyrius)
Skyriaus vedėja
L. Jankuvienė

I–IV
ketvirčiai

“

3

Augalų
dauginamosios
medžiagos skyrius
Skyriaus vedėja
M. Alechnovič

I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Ūkio subjektų veiklos
priežiūrą reglamentuojančių
teisės aktų tobulinimas

15
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
“
1

Atsakingi
vykdytojai
Su ūkio subjektų
veiklos priežiūra
susijusius teisės
aktus rengiančių
struktūrinių
padalinių vadovai

Įvykdymo
terminas
I–IV
ketvirčiai

Teisės ir personalo
skyrius
Finansinių išteklių
panaudojimo procedūrų
tobulinimas parengiant lėšų
komandiruotėms naudojimo
tvarkos aprašą
Dokumentų valdymo
sistemos tobulinimas /
atnaujinimas

Turto panaudojimo
efektyvumo didinimas
atsisakant veiklai vykdyti
nenaudojamo turto

“

Vnt.

Perduoto
nekilnojamojo turto
skaičius, vnt.

1

Finansų
departamentas
Departamento
direktorė D.
Veličkienė

I ketvirtis

1

Bendrųjų reikalų
departamentas
Departamento
direktorius
R. Spruntulis

I–IV
ketvirčiai

18

Bendrųjų reikalų
departamento
Dokumentų
valdymo skyrius
Skyriaus vedėja R.
Sinkevičiūtė
Bendrųjų reikalų
departamentas
Departamento
direktorius
R. Spruntulis
Bendrųjų reikalų
departamento Ūkio
skyrius

I–IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

01.01.02

01.01.03

Priemonės
pavadinimas

Parama
kompensuojant
nuostolius dėl
fitosanitarijos
priemonių naudojimo

Pirmininkavimas ir
atstovavimas
Europos Sąjungos
Tarybai santykiuose
su kitomis Europos
Sąjungos
institucijomis

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Kenksmingųjų organizmų
židinių nustatymas, jų
sunaikinimo koordinavimas
ir duomenų NMA*****
pateikimas

16
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Valstybės pagalbos
gavėjų patirtiems
nuostoliams dėl
fitosanitarijos
priemonių naudojimo
kompensuoti skaičius,
vnt.

Pirmininkavimas ES Tarybos Grupių skaičius, vnt.
darbo grupėms

40

Atsakingi
vykdytojai
Skyriaus vedėja
J. Čeplikienė

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Fitosanitarijos
skyrius
Skyriaus vedėjas
G. Lapinskas

I–IV
ketvirčiai

500

III–IV
ketvirčiai

27

Tarnybos
regioniniai skyriai

9

Paskirti atsakingi
asmenys

* Augalų veislių tyrimo skyriai – Kauno, Kaišiadorių, Pasvalio, Plungės, Šilutės, Utenos, Vilniaus augalų veislių tyrimo skyriai
** Tarnybos regioniniai skyriai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Marijampolės, Vilniaus regioniniai skyriai
*** NMVRVI – Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
**** LAMMC – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
***** NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
__________________________

