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ASU MOKSLININKŲ EKSPERTINĖ 
PAGALBA ŽEMĖS ŪKIO POLITIKOS 

KLAUSIMAIS 
 

Liepos 18 d. Aleksandro Stulginskio universitete lankėsi Europos 
Sąjungos Regionų komiteto Gamtinių išteklių (paprastai vadinamo var-
tojant anglišką santrumpą – NAT) komisija.  

NAT komisija – viena iš penkių teminių Regionų komiteto komi-
sijų, nagrinėjanti klausimus, susijusius su gamtinių išteklių naudojimu, 
žemės ūkiu, žuvininkyste ir vietos bei regionų valdžių kompetencija 
šioje srityje. 

Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius profesorius Antanas 
Maziliauskas susirinkusius komiteto narius, svečius, Universiteto 
mokslininkus sveikino trimis kalbomis: gimtąja lietuvių, anglų ir pran-
cūzų. „Liepos 1 d. Lietuvai pradėjus pirmininkauti Europos Sąjungai 
Aleksandro Stulginskio universitetui tenka ypatingas vaidmuo – tei-
kiame ekspertų konsultacijas įvairioms verslo įmonėms, politikos at-
stovams, komisijoms ir komitetams. Glaudžiai bendradarbiaujame su 
Vietos veiklos grupėmis, esame jų partneriai, taip pat aktyviai veikiame 
žemės ūkio politikos formavimo, valdymo institucijų darbo grupių, ta-
rybų, komisijų veikloje. Šios įvardintos veiklos, atliekami moksliniai 
tyrimai leidžia teigti, kad Lietuvoje esame vieninteliai, teikiantys eks-
pertinę, moksliniais tyrimais pagrįstą informaciją kaimo, žemės ūkio 
plėtros srityse,“ – kalbėjo rektorius A. Maziliauskas. 

Toliau išsamiai pristatydamas Aleksandro Stulginskio universiteto 
vykdomą vietinę ir tarptautinę veiklą, rektorius džiaugėsi reikšmingais 
mokslininkų pasiekimais, inovacijomis, svarbiomis ir mokslui, ir vers-
lui: „Universiteto 40 ha teritorijoje kuriasi vieningas inovacijų kūrimo 
ir sklaidos kompleksas, atitinkantis tradiciniams slėniams, mokslo ir te-
chnologijų perdavimui keliamus reikalavimus, jame vyks aktyvesnis 
verslo ir mokslo bendradarbiavimas, technologijų perdavimas ir nuola-
tinė inovacijų paramos sistema“, supažindino su moderniausiu Lietuvo-
je Jungtinių tyrimų centru, laboratorijomis, kuriose dirba gabiausi 
mokslininkai, sėkmingai vykdantys mokslinę veiklą, priimantys verslui 
reikšmingus užsakymus. 

Apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) 
reikšmę žemdirbių bendruomenės vystymuisi kalbėjo ekspertė prof. 

dr. Vlada Vitunskienė. Pateikdama 
statistinius duomenis ir aptardama 
Kaimo plėtros programos įgyven-
dinimo rezultatus Lietuvoje, profe-
sorė akcentavo, kad minėtos pro-
gramos indėlis į žemdirbių ben-
druomenės vystymąsi įvairiapusis: 
padidino programoje dalyvavusių 
ūkių pajamas ir sustiprino jų kon-
kurencingumą, padidino žemdirbių 
profesionalumą ir aplinkosauginį 
sąmoningumą. Kaip neigiamą re-
zultatą profesorė įvertino, tai, kad 
didžioji paramos lėšų pagal KPP 
priemones, taip pat, kaip ir tiesio-
ginių išmokų dalis atiteko santyki-
nai nedidelei ūkių daliai. Tai padi-
dino didelių ūkių konkurencinį 
pranašumą prieš mažuosius.  

  

 

http://www.beras.eu/
http://www.beras.eu/�
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Pristatydama sociologinio tyrimo duomenis, 
V. Vitunskienė padarė išvadą, kad mažiems ūkiams 
KPP išmokos, kaip ir tiesioginės išmokos, turėjo la-
biau socialinę, o ne ekonominę reikšmę. Žvelgdama į 
naująjį 2014–2020 metų laikotarpį, profesorė išskyrė 
keturias svarbias KPP indėlio į Lietuvos kaimo vys-
tymąsi sritis: aplinkosaugos stiprinimą; remiant ža-
liąsias inovacijas ir investicijas į gamtinį kapitalą; 
maisto kokybės gerinimą, remiant trumpųjų maisto 
tiekimo grandinių bei maisto vertės grandinių plėtrą; 
žemdirbių tęstinį mokymą ir paramą smulkių žem-
dirbių gyvenimo kokybės atotrūkio mažinimui per jų 
platesnę įtraukti į rinką. 

Profesorė Vilma Atkočiūnienė  Regionų komite-
to nariams pateikė informaciją apie sąsajų tarp kaimo 
vystymo principų „iš apačios“ ir „iš viršaus“ stipri-
nimą rengiant ir įgyvendinant Kaimo plėtros 2014–
2020 m. programą. Profesorės teigimu, „integruota 
kaimo plėtra, iš vienos pusės, yra priežastis, iš kitos 
pusės – pasekmė, kurią suformuoja tam tikri spren-
dimai, veiksmai, žemdirbių, ir kitų kaimo plėtros 
veikėjų elgsena. <...> Darbotvarkėje turėtų būti nu-
matytas naujas modernus sprendimas, kur teritorinė 
politika daugiau padėtų vystyti teritorinį kapitalą, o 
ne regioninė politika – orientuota į problemų spren-
dimą, didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas į varo-
mųjų jėgų atradimą, identiteto stiprinimą ir potencia-
lo didinimą, ypatingas dėmesys – teritorinei ir socia-
liniai sanglaudai.“ 

Regionų komiteto narius ypač domino inovaci-
niai aplinkosauginiai aspektai, kuriuos  pristatė dr. 
Daiva Šileikienė kartu su kolegomis prof. Laima 
Česoniene ir dr. Žydrūnu Preikša parengtame pra-
nešime tema „Inovaciniai aplinkosaugos aspektai 
Bendrosios žemės ūkio politikos kontekste“. Prista-
tė projekto BERAS IMPLEMENTATION (Baltic 
sea region programme) rezultatus. 

 
Dr. Daiva Šileikienė 

D. Šileikienė pateikė duomenis apie didėjančią 
Baltijos jūros taršą ir didelę įtaką turintį žalingą in-
tensyvų ūkininkavimą. Pranešėja džiaugėsi, kad 
„Lietuva nėra didžiausia teršėja, lyginant su kitomis 
šalimis, kurių krantus skalauja Baltijos jūra“, ragino 
susimąstyti ir keisti savo įpročius, siekiant mažinti 
aplinkos taršą, taip pat pateikė būdų, kaip tai būtų 
galima padaryti – steigiant ir skatinant uždarus eko-
loginės gamybos ūkius Europoje. 

 
Dešinėje prof. A. Maziliauskas ir R. Souchon 

 
Dėkodamas Universiteto mokslininkams NAT 

komisijos pirmininkas Rene Souchon patikino, kad 
vizito metu gauta informacija, argumentuoti patari-
mai bus labai svarbūs vykdant tolesnę Europos Są-
jungos Regioninės politikos veiklą. 

 
Vizito Aleksandro Stulginskio universitete dalyviai 

 
Liepos 19 d. Kaune Regionų komitetas surengė 

seminarą „Naujųjų valstybių narių vietos ir regionų 
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valdžioms kylantys iššūkiai kaimo plėtros politikos 
srityje, naujojoje finansinėje perspektyvoje“. Semi-
nare kartu su  Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio 
rūmų atstovais dalyvavo Aleksandro Stulginskio 
universiteto rektorius prof. A. Maziliauskas, kuris 
diskusijų metu pristatė Aleksandro Stulginskio uni-
versiteto vykdomus projektus, inovacijas, tiesiogiai 
skatinančius Kaimo plėtrą bei verslumą kaimiškose 
vietovėse. 

Lietuvai ir kitoms naujosioms valstybėms na-
rėms itin aktualius kaimo plėtros politikos klausi-
mus nagrinės II-ojo Lilio universiteto profesorius 
Fréderic Lobez, Europos Komisijos regioninės poli-
tikos generalinio direktorato darnios plėtros augimo 
ir teritorinės raidos šiaurės Europos padalinio vado-
vė Charlina Vitcheva ir kt. 

PAGERBTI PAŽANGIAUSI ŠALIES EKOLOGINIAI ŪKIAI 

Praėjusią savaitę galima laikyti ekologinio že-
mės ūkio savaite. Vos pasibaigus vienam iš šalies 
ES pirmininkavimo renginių – tarptautiniam kong-
resui ekologinio žemės ūkio klausimais, pagerbti 
šių metų pažangiausi ūkiai ir įmonės dirbančios šio-
je srityje.   

Tradicija rengti konkursą „Pažangiausias eko-
loginis ūkis“ gimė 2007 m., kai Žemės ūkio minis-
terija kartu su Lietuvos ekologinės žemdirbystės 
asociacija, VšĮ „Tatulos programa“ ir sertifikavimo 
institucija VšĮ „Ekoagros“ surengė pirmąjį tokio 
pobūdžio konkursą. Ši tradicija buvo pratęsta ir 
šiemet, o ją vainikavo liepos 5 d. Alantos dvare 
(Naujasodžio k., Alantos sen., Molėtų r.) įvykusi 
graži šiame konkurse dalyvavusių nugalėtojų apdo-
vanojimo šventė.  

Idėja rinkti pažangiausius šalies ekologinius 
ūkius gimė 2007 m., kai Žemės ūkio ministerija 
kartu su Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociaci-
ja, VšĮ „Tatulos programa“ ir sertifikavimo institu-
cija VšĮ „Ekoagros“ surengė pirmąjį tokio pobūdžio 
konkursą. Ši tradicija buvo pratęsta ir šiemet, o ją 
vainikuos liepos 5 d. Alantos dvare (Naujasodžio 
k., Alantos sen., Molėtų r.) įvyksianti graži konkur-
so „Pažangiausias ekologinis ūkis“ nugalėtojų ap-
dovanojimo šventė.  

Tačiau prieš tai vertinimo komisijai teko atsa-
kingas uždavinys – apžiūrėti ir įvertinti ekologinius 
ūkius ir įmones. Konkurse dalyvavo ekologiniai 
ūkiai ir įmonės iš visos Lietuvos, kurie  buvo at-
rinkti atsižvelgiant į bendrus duomenis: ūkio plotą 
ir specializaciją, dalyvavimo ekologinėje gamyboje 
trukmę, auginamų augalų įvairovę, dalyvavimą 
švietimo ir mokymo programose ir kt. 

Komisija įdėmiai apžiūrėjo pasėlių plotus, 
ūkinius pastatus, sodybas. Ji gilinosi į kiekvieną de-
talę, vertino kiemo ir pastatų būklę, taip pat mėšlo, 
srutų ir kitų organinių medžiagų kaupimą bei tvar-
kymą, vandens apsaugą nuo taršos. Labai svarbūs 

vertinimo kriterijai buvo ir pasėlių būklė bei augalų 
apsaugos priemonių (natūralių ir kitų leistinų) nau-
dojimas. 

Komisijos nariai itin domėjosi produkcijos pa-
ruošimu ir realizavimu, kas šiuo metu bene aktua-
liausia mūsų ūkininkams. Konkursas buvo naudin-
gas ir ūkininkams, ir komisijos nariams. Pastarieji 
turėjo galimybę ne tik įvertinti bendrą situaciją eko-
loginės gamybos srityje, bet tiesiogiai pabendrauti 
su ekologiškos produkcijos gamintojais, atsakyti į 
jiems rūpimus klausimus, o taip pat paaiškinti ras-
tus trūkumus, nurodyti priemones, kaip juos paša-
linti. Kadangi ūkiai ir įmonės buvo labai skirtingos 
ir kiekviena savaip patraukli, todėl nustatant nuga-
lėtojus komisijos nariams teko gerokai pasukti gal-
vas. Tačiau svarbiausia, anot komisijos, yra tai, kad 
mūsų ekologiškai ūkininkaujantieji niekuo nenusi-
leidžia savo kolegoms iš Vakarų šalių.  

Šiais metais į pagrindinę vertinimo dalį buvo 
atrinkti ekologiškai ūkininkaujantys 14 ūkių ir 1 
perdirbimo įmonė. Pretendentus vertino 16 asmenų 
komisija, sudaryta iš mokslo, gamintojų, ekologinio 
žemės ūkio visuomenės atstovų. Komisija nuspren-
dė apdovanoti penkis pažangiausius 2013 metų 
ekologinius ūkius ir perdirbimo įmonę.  

Konkurso „Pažangiausias ekologinis ūkis 
2013“ nugalėtojai: 
• Prienų r. Pakuonio sen. įmonei „Du medu“– 

„Už kantrybę ir darbštumą auginant ir 
perdirbant ekologiškus produktus“. 

• Anykščių r. Anykščių sen. ekologiškai ūki-
ninkaujančiam ūkininkui Pranui Patumsiui 
– „Už pažangą ekologinės gamybos ūkyje“. 

• Molėtų r. Alantos sen. ekologiškai ūkinin-
kaujančiai ūkininkei Elvyrai Pekarskienei – 
„Už darbštumą vystant ekologišką pieni-
ninkystę“. 

• Ignalinos r. Daugėliškio sen. ekologiškai 
ūkininkaujančiai ūkininkei Marijonai Lu-
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kaševičienei – „Už svajonių ir tikslų įgyven-
dinimą ekologinės gamybos ūkyje“. 

• Biržų r. ekologiškai ūkininkaujančiam ūki-
ninkui Vytautui Zurbai – „Už pasiekimus 
plėtojant ekologinę augalininkystę, darži-
ninkystę ir sodininkystę“. 

Prisimenant ūkių ir įmonės apžiūrą, galima 
pažymėti, kad konkursas naudingas tiek ūkinin-
kams, tiek komisijos nariams, kurie turėjo galimybę 
tiesiogiai pabendrauti su ekologiškos produkcijos 

gamintojais bei atsakyti į jiems rūpimus klausimus, 
o taip pat įvertinti bendrą situaciją ekologinės ga-
mybos srityje.  

Parengta pagal www.zum.lt 
 

 

EUROPOS EKOLOGINĖS GAMYBOS KONGRESAS  
PRASIDEDA NUO EKSKURSIJOS PO LIETUVOS ŪKIUS  

 
Liepos 3-4 d. Lietuvoje vyksiantis 7-tasis Eu-

ropos ekologinės gamybos kongresas prasideda jau 
šiandien – apie 80 kongreso svečių iš visos Europos 
šiandien lankosi pažangiuose Lietuvos ekologiniuo-
se ūkiuose, susipažįsta su Lietuvos ekologinio že-
mės ūkio sektoriumi.  

Svečių pažintis su Lietuva prasidėjo nuo eks-
kursijos po unikalųjį Vilniaus senamiestį. Vėliau 
Europos ekologinio sektoriaus atstovai vyks į An-
dželos Dalios Ėmužytės ūkį, kur ragaus varškės ir 
ožkos pieno sūrius, daržoves, duoną ir kitus nami-
nius produktus. 14 metų veikiančiame ūkyje augi-
nama beveik 460 sertifikuotų ožkų. Svečiai taip pat 
pamatys melžimo ir produkcijos gaminimo proce-
sus. 

Vėliau ekskursija pasuks į „Pilnų namų ben-
druomenės“ ūkį Panaros kaime, Nacionalinio Dzū-
kijos parko teritorijoje. Šiame ūkyje bendruomenė 
augina 69 rūšių arbatžolių ir 13 rūšių prieskoninių 
augalų. Taip pat bendruomenė augina ir džiovina 
ekologines braškes, burnočius, obuolius, riešutus, 
vyšnias ir kitus vaisius. Pilnų namų bendruomenė 
bendradarbiauja su aplinkinių miestelių bendruo-
menėmis, stengiantis sumažinti bedarbystės lygį ap-

linkiniame regione. Taip pat bendruomenė užsiima 
informacine veikla ir mokymais - teikia informaciją 
susijusią su ekologinių vaistažolių auginimų ir jų 
platinimu. Per metus bendruomenę aplanko apie 
40 000 žmonių. 

Paskutinis ekskursijos objektas – Laimos Kamaitie-
nės ūkis, kuriame svečiai vaišinsis tradicine lietu-
viška ir ekologiška vakariene, grojant lietuvių liau-
dies muzikai ir šokiams. Net 467,90 ha užimančia-
me ūkyje auginami žirniai, grikiai, avižos ir kviet-
rugiai. 

Europos ekologiniame kongrese – 
uždaviniai ateičiai 

Liepos 3–4 dienomis Vilniuje Žemės ūkio mi-
nisterija, Žemės ūkio rūmai ir Tarptautinė ekologi-
nės žemdirbystės judėjimo Europos Sąjungoje (ES) 
federacija (IFOAM) surengė ekologinės gamybos 
kongresą „Vieningas Europos ekologinės ateities 
kūrimas, vertinant ekologinės gamybos teisinę sis-
temą atsižvelgiant į bendrosios žemės ūkio politi-
kos kontekstą“. Į pirmąjį žemės ūkio sektoriaus 
pirmininkavimo renginį susirinkę daugiau kaip 250 
aukšto lygio ekspertų  iš įvairų ES šalių dar kartą 
įrodė, kad didelis dėmesys labai svarbiai ir jautriai 

http://www.zum.lt/
http://www.zur.lt/zur/m/m_images/wfiles/ia4ks43842.jp
http://www.zur.lt/zur/m/m_images/wfiles/igeze03844.jpe
http://www.zur.lt/zur/m/m_images/wfiles/igeze03844.jpe
http://www.zur.lt/zur/m/m_images/wfiles/ia4ks43842.jp�
http://www.zur.lt/zur/m/m_images/wfiles/igeze03844.jpe�
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tiek gamtai, tiek žmogui sričiai – ekologinei žemės 
ūkio ir maisto produktų gamybai – ES sukelia aktu-
alias diskusijas, kuria kryptimi turi eiti ekologinės 
gamybos sektorius, kad užtikrintų reformuotos 
Bendrosios žemės ūkio politikos idėjas ir atitiktų 
aukščiausius vartotojų produkcijos kokybės lūkes-
čius.  

Vilniuje vykusios diskusijos, kurių metu di-
džiausias dėmesys skirtas ekologinės gamybos tei-
sinės bazės peržiūrai, buvo ypač laiku – Europos 
Komisija ketina 2014 m. vasario-kovo mėn. pateikti 
pasiūlymą dėl pagrindinio ekologiškų produktų 
gamybą reglamentuojančio teisės akto ir  naujojo 
Ekologinės gamybos veiksmų plano atnaujinimo. 

Kaip pastebėjo sveikinimo žodį taręs žemės 
ūkio viceministras Rytis Šatkauskas, 2013 m. liepos 
1 d. – istorinė diena Lietuvai, kai valstybė pirmą 
kartą stoja prie pirmininkavimo ES Tarybai vairo: 
„Per 6 mėnesius sieksime skatinti inovatyvią bei 
aplinką tausojančią žemės ir maisto ūkio bei žuvi-
ninkystės plėtrą ES. Reformuota Bendroji žemės 
ūkio politika, dėl kurios esminių nuostatų neseniai 
sutarė ES institucijos, turės užtikrinti gyvybingą 
maisto produkcijos grandinę ir tvarų gamtos ištek-
lių valdymą, sukurti ekologinės gamybos politikos 
sistemą. Naujos žemės ūkio politikos kontekste 
ekologinis ūkininkavimas įgauna vis didesnį svorį, 
jo dėka galime užtikrinti gamtos ir žmogaus har-
moniją bei pasiekti pagrindinį ekologinio ūkininka-
vimo principą – pagarbą kiekvienam gyvam orga-
nizmui“. 

Viceministras pabrėžė, kad Bendroji žemės 
ūkio politika turėtų prisidėti ir skatinti vartotojų 
elgsenos pokyčius bei žemės ūkio maisto produktų 
gamybos technologijų raidą, kuri atitiktų ES ekolo-
giškos ekonomikos tikslus. „Vartotojo poreikiai tu-
rėtų būti pirmoje vietoje, todėl ypatingai svarbu už-
kirsti kelią rizikoms, kurios galėtų diskredituoti visą 
ekologinės gamybos sistemą, pvz. neteisingas ženk-
linimas ar neteisingo ūkininkavimo metodo naudo-
jimas ekologiniame ūkyje“, – atkreipė dėmesį 
R. Šatkauskas. 

Christopher Stopes, IFOAM ES grupės prezi-
dentas, sveikindamas Lietuvą, perėmusią pirminin-
kavimą ES Tarybai, pastebėjo, kad mūsų šaliai pir-
mininkavimo metu svarbu būti ir ambicingai, ir, tuo 
pat metu, užtikrinti ekologinio judėjimo vystymosi 
stabilumą. „Tai reiškia, kad turite intensyviai plėsti 
vietines rinkas ir didinti eksporto galimybes“, – tei-
gė svečias. 

Kaip pastebėjo konferencijos pranešėjai, eko-
loginis ūkininkavimas ES jau nebėra iššūkis žem-

dirbiams, šios veiklos užuomazgos gimė prieš kelis 
dešimtmečius, o pirmieji ES teisės aktai ekologinei 
gamybai buvo patvirtinti 1991 m. ES ekologinės 
gamybos veiksmų planas įgyvendinamas jau dau-
giau kaip 10 metų. 

Tačiau pastaruoju metu tiek Europos Komisi-
joje, tiek visose ES valstybėse narėse plačiai disku-
tuojama, kuria kryptimi turėtų būti vystomas ekolo-
ginės gamybos sektorius. Pirmieji žingsniai padary-
ti – Airijos pirmininkavimo ES Tarybai metu nu-
spręsta, kad šis sektorius bus vystomas dinamiškos 
plėtros kryptimi, t.y. tobulinant esamus ES ir naci-
onalinius teisės aktus bei parengiant naujus įvai-
rioms sritims, pvz. ekologiškai akvakultūrai, ekolo-
giško vyno gamybai ir kt. 

Prieš atnaujinant ES ekologinės gamybos 
veiksmų planą, kuriame bus nurodytos konkrečios 
gairės šiam sektoriui, ES valstybės narės sutarė, kad 
ateityje turėtų būti supaprastinami ir aiškiau rašomi 
ES teisės aktai, išsamiai reglamentuotos perspekty-
vios ekologinei gamybai sritys, sumažintos iki mi-
nimumo įvairios leistinos išimtys ekologinėje ga-
myboje, patvirtintas naujas leistinų naudoti ekolo-
ginėje gamyboje medžiagų sąrašas (trąšų, dirvos 
gerinimo priemonių, pašarų priedų, maisto priedų ir 
kt.), patobulintas importo iš trečiųjų šalių režimas 
taip, kad nebūtų sudarytos išskirtinės ar lengvesnės 
sąlygos ekologiškų produktų gamybai trečiosiose 
šalyse. Taip pat ketinama išsiaiškinti žodžio „eko-
logiškas“ priskyrimą ne žemės ūkio produktams, 
parengti gaires pvz. viešajam maitinimui ar kitoms 
diskutuotinoms ES teisės aktų vietoms, efektyviai 
vykdyti ekologinės gamybos ūkio subjektų kontro-
lę, sukurti ES elektroninių sertifikatų duomenų bazę 
ir kt. 

Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos 
ir maisto pramonės departamento direktoriaus pa-
vaduotojas Saulius Jasius pasakojo apie ekologinio 
žemės ūkio vystymąsi Baltijos ir Šiaurės jūrų šaly-
se. „Daugumoje ES šalių ekologiškų produktų pa-
klausa didėja, taip pat didėja ir sertifikuotas ekolo-
ginei gamybai plotas. Lietuvoje taip pat pastebima 
ši tendencija – ekologinės gamybos ūkiai veikia 
ekonomiškai efektyviai ir garantuoja kokybiškumo 
kriterijus“, – bendromis tendencijomis pasidžiaugė 
ministerijos atstovas. 2010 m. Lietuvoje sertifikuoti 
2668 ekologinės gamybos ūkio subjektai, 2011 m. – 
2598, 2012 – 2511.  2010 m. sertifikuotas ekologi-
nės gamybos plotas užima 149.096 ha, 2011 m. – 
157.995 ha, 2012 m. – 162.655 ha. 

Pranešėjai iš ES valstybių plačiai apžvelgė 
ekologinio žemės ūkio teisinės bazės ir politikos 
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tobulinimo gaires, tarptautinės prekybos ekologiš-
kais produktais perspektyvas.  

„Tikimės, kad Lietuva pradėjusi liepos 1 d. sa-
vo pirmąjį pirmininkavimą Europos Sąjungos Že-
mės ūkio ir žuvininkystės Taryboje ir organizuo-
dama šį renginį prisidėjo prie Europos Komisijos 
ketinamo  2014 m. vasario – kovo mėn. pateikti pa-
siūlymo – dėl pagrindinio ekologiškų produktų ga-
mybą reglamentuojančio teisės akto ir  naujojo 
Ekologinės gamybos veiksmų plano atnaujinimo“, 
– dėkodamas kongreso svečiams už konstruktyvias 
diskusijas, sugeneruotas naujas idėjas, išsakytas 
pastabas bei pasiūlymus ateičiai pastebėjo vicemi-
nistras R. Šatkauskas. 

Kongrese kalbėję ES ekologinio sektoriaus at-
stovai džiaugėsi, jog ekologinis žemės ūkis vis pla-
čiau pripažįstamas. Vienas didžiausių tokio pripa-
žinimo įrodymų – ekologinio ūkininkavimo princi-
pų įtraukimas į I BŽŪP ramstį – ekologiniai ūkiai 
pripažįstami kaip vykdantys „žalinimą“ ir jiems ne-
reikia vykdyti papildomų reikalavimų. Kongreso 
atidaryme kalbėjęs Lietuvos žemės ūkio viceminist-
ras Rytis Šatkauskas pabrėžė, jog ES pirmininkau-
janti Lietuva yra orientuota į tvarią, tausojančią ir 
inovatyviąją plėtrą. „Mes esame pasirengę užtikrin-
ti gyvybingą gamybą ir tvarų žemės ūkį, kuris tei-
ktų mūsų piliečiams saugų ir kokybišką maistą ir 
būtų alternatyva galingai greito maisto pramonei“ – 
kalbėjo viceministras. 

Christopher Stopes, IFOAM ES grupės prezi-
dentas, pabrėžė, jog mūsų šaliai pirmininkavimo 
metu svarbu būti ir ambicingai, ir, tuo pat metu už-
tikrinti ekologinio judėjimo vystymosi stabilumą. 
Pasak svečio, tai galima užtikrinti plečiant vietines 
rinkas ir didinant eksporto galimybes. 

 
Vilniuje vykusios diskusijos, kurių metu di-

džiausias dėmesys skirtas ekologinės gamybos tei-
sinės bazės peržiūrai, buvo ypač laiku – Europos 
Komisija ketina 2014 m. vasario-kovo mėn. pateikti 
pasiūlymą dėl pagrindinio ekologiškų produktų 

gamybą reglamentuojančio teisės akto ir naujojo 
Ekologinės gamybos veiksmų plano atnaujinimo. 
Kongreso matu pabrėžta, jog formuojant naują 
veiksmų planą reikia nustatyti ateities gaires ir 
kryptis, daugiau dėmesio skirti vartotojų porei-
kiams ir kelti jų pasitikėjimą ekologiniu sektoriumi. 
Pasak kongreso svečių, dabartinė ekologinės gamy-
bos teisinė bazė yra pernelyg inertiška, neatsižvel-
gia į specifinius sektoriaus principus, teisės aktus 
būtina paprastinti, sumažinti ūkininkams tenkančią 
administracinę naštą.  

Diskusijose išryškėjo ir kiti svarbūs aspektai – 
bendradarbiavimas tarp ūkininkų bei mokslininkų ir 
socialinės inovacijos. Pabrėžtas kokybiškų duome-
nų apie ekologinį žemės ūkį poreikis. 

 

 
Apibendrindamas kongresą ŽŪR pirmininkas 

Andriejus Stančikas teigė, jog būtina atkreipti dė-
mesį ir į valstybinę ekologinio sektoriaus politiką. 
„Aukštos kokybės lietuviški ekologiniai produktai 
turi pasiekti mūsų piliečius. Šiuo metu, deja, didelė 
jų dalis, ypač ekologinių grūdų, yra eksportuojama į 
užsienį. Tuo tarpu mes patys ir mūsų vaikai valgo-
me iš užsienio atvežtus produktus. Lietuviški eko-
logiški produktai per viešųjų pirkimų programas tu-
rėtų atsirasti mūsų mokyklose, darželiuose, ligoni-
nėse“ – kalbėjo ŽŪR pirmininkas. 

Kongreso metu šalia Vilniaus Rotušės vyko 
ekologinių produktų turgelis – Lietuvos ekologinių 
ūkių asociacijos nariai prekiavo savo produkcija. 
Kongreso svečiams ir miestiečiams ūkininkai siūlė 
lietuvišką ekologišką mėsą, medų, sultis, uogas. 

Parengta pagal www.ifoam.eu, www.zum.lt, 
www.zur.lt 

 

http://www.zur.lt/zur/m/m_images/wfiles/i5to5n3862.jp
http://www.zur.lt/zur/m/m_images/wfiles/izheab3863.jp
http://www.ifoam.eu/
http://www.zum.lt/
http://www.zur.lt/
http://www.zur.lt/zur/m/m_images/wfiles/i5to5n3862.jp�
http://www.zur.lt/zur/m/m_images/wfiles/izheab3863.jp�
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GYVŪNŲ, LAIKOMŲ PAGAL EKOLOGINĖS GAMYBOS  

REIKALAVIMUS, GYDYMAS  

Bendrieji principai 
1. Ekologinės gamybos ūkiuose gyvūnų svei-

kata pirmiausia yra palaikoma skatinant natūralų 
gyvūno imuninės sistemos pasipriešinimą ir paren-
kant tinkamas veisles bei ūkininkavimo praktiką. 

Veislės parenkamos atsižvelgiant į gyvūnų ge-
bėjimą prisitaikyti prie vietos sąlygų, jų gyvybin-
gumą ir jų atsparumą ligoms arba sveikatos pro-
blemoms. 

2. Reprodukcijai naudojami natūralūs metodai. 
Tačiau leidžiamas dirbtinis sėklinimas. Reprodukci-
ja negali būti skatinama naudojant hormonus ar pa-
našias medžiagas, išskyrus atskiro gyvūno veterina-
rinio terapinio gydymo atveju. 

3. Ligų prevencija grindžiama veislės ir rūšies 
parinkimu, ūkininkavimo praktika, aukštos kokybės 
pašarais ir mankšta, tinkamu gyvūnų laikymo tan-
kiu ir palankiomis bei tinkamomis ir higieniškomis 
laikymo sąlygomis. 

 
Gyvūnų valdymas 

4. Veislių parinkimas taip pat padeda užkirsti 
kelią gyvūnų kančioms ir išvengti būtinybės juos 
luošinti. 

5. Ekologiniuose ūkiuose negalima reguliariai 
atlikti tokių veiksmų kaip: elastinių raiščių tvirtini-
mas prie avių uodegų, uodegų nupjovimas iki stim-
burio, dantų pjovimas, snapų apipjaustymas ir ragų 
trumpinimas arba šalinimas. Žemės ūkio ministerija 
tam tikrais atvejais gali išduoti leidimus atlikti kai 
kuriuos iš šių veiksmų dėl saugumo ar siekiant pa-
gerinti gyvūnų sveikatą, gerovę arba higieną. Tokiu 
atveju gyvūnų kančios turi būti kuo labiau sumažin-
tos taikant tinkamą nejautrą ir (arba) nuskausmini-
mą ir pasirenkant tinkamiausią amžių, o veiksmus 
turi atlikti kvalifi-
kuoti darbuotojai. 

6. Tam, kad bū-
tų išsaugota produk-
tų kokybė bei tradi-
cinė gamybos tvar-
ka, leidžiama fizinė 
kastracija, bet tik 
tuomet, jeigu laiko-
masi aukščiau išvar-
dintų sąlygų dėl gy-
vūnų kančių suma-
žinimo. 

Gydymas natūraliomis priemonėmis 
7. Jei, nepaisant profilaktikos priemonių gyvū-

nų sveikatai apsaugoti (rūšies parinkimas, ūkinin-
kavimo praktika, aukštos kokybės pašarai ir mankš-
ta, tinkamas gyvūnų laikymo tankis ir tinkamos hi-
gieniškos laikymo sąlygos) gyvūnai suserga arba 
susižeidžia, juos tuoj pat būtina gydyti, jei reikia, 
izoliavus ir patalpinus į tinkamą patalpą. 

8. Chemiškai susintetintų alopatinių veterinari-
nių vaistų arba antibiotikų skyrimas profilaktiniam 
gydymui yra draudžiamas. Draudžiama naudoti au-
gimą arba gamybą skatinančias medžiagas (įskai-
tant antibiotikus, kokcidiostatikus ir kitas dirbtines 
augimą skatinančias priemones) bei naudoti hor-
monus arba panašias medžiagas reprodukcijai kont-
roliuoti (pvz., rujos skatinimas arba sinchronizavi-
mas) ar kitiems tikslams. 

9. Fitoterapiniams produktams, mikroelemen-
tams bei produktams nurodytiems prieduose Nr. 1 
ir Nr. 2, teikiama pirmenybė prieš chemiškai susin-
tetintus alopatinius veterinarinius vaistus arba anti-
biotikius, jei jų terapinis poveikis yra veiksmingas 
konkrečioms gyvūnų rūšims ir jie tinka vartoti esant 
tai būklei, dėl kurios skiriamas gydymas. 

10. Leidžiama naudoti imunologinius veterina-
rinius vaistus. 

11. Leidžiamas gydymas, susijęs su žmonių ir 
gyvūnų sveikatos apsauga pagal ES teisės aktus. 

 
Gydymas sintetiniais vaistais 

12. Liga gydoma nedelsiant, kad gyvūnai iš-
vengtų kančių. Jei būtina, griežtomis sąlygomis ve-
terinarijos gydytojo atsakomybe gali būti skiriami 
chemiškai susintetinti alopatiniai veterinariniai 
vaistai arba antibiotikai, kai netinka fitoterapiniai, 

homeopatiniai ir kiti produk-
tai. Visų pirma nustatomi gy-
dymo kurso apribojimai ir ka-
rencijos laikotarpiai. 

13. Valdoje leidžiama 
laikyti alopatinius veterinari-
nius vaistus ir antibiotikus su 
sąlyga, kad juos veterinarijos 
gydytojas skyrė gydymui, 
kaip nurodyta 12 punkte, jie 
yra laikomi prižiūrimoje vie-
toje ir įtraukiami į gyvūnų 
apskaitos registrą. 
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Reikalavimai išlaukai 
14. Išskyrus skiepijimą, parazitų naikinimą ir 

visus kitus privalomus likvidavimo planus, pagal 
kuriuos gyvūnui ar gyvūnų grupei per 12 mėnesių 
taikomi daugiau kaip trys gydymo chemiškai susin-
tetintais alopatiniais veterinariniais vaistais arba an-
tibiotikais kursai arba daugiau kaip vienas gydymo 
kursas, jei jų reprodukcijos ciklas yra trumpesnis 
kaip vieneri metai, tie gyvūnai arba iš jų gauti pro-
duktai negali būti parduodami kaip ekologiški pro-
duktai ir gyvūnams turi būti taikomi nustatyti per-
einamieji laikotarpiai. 

15. Išlauka, kuri prasideda paskutinį kartą pa-
skyrus gyvūnui įprastu būdu vartojamą alopatinį 
veterinarinį vaistą ir baigiasi ekologiškų maisto 
produktų gaminimu iš tokių gyvūnų, turi būti du-
kart ilgesnė už teisėtą išlauką, kaip minėta Direkty-
vos 2001/82/EB 11 straipsnyje, arba, kai išlaukos 
trukmė neapibrėžta – 48 valandos. 

 
Gydymo įforminimas 

16. Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnale 
turi būti pateikta informacija apie ligų prevenciją ir 
gydymą bei veterinarinę priežiūrą: gydymo data, iš-
sami informacija apie diagnozę, dozes. Gydymui 
naudojamo produkto rūšis, nuoroda į veikliąsias 
farmakologines medžiagas, susijęs gydymo būdas ir 
veterinarijos gydytojo skirta veterinarinė priežiūra, 
nurodant priežastis ir išlaukas, taikomas, kol  gyvu-

lininkystės produktai gali būti parduodami paženk-
linti kaip ekologiški. 

 
MINERALINĖS KILMĖS  
PAŠARINĖS ŽALIAVOS 

Karbonatingieji juriniu moliusku kiautai 
Karbonatingieji juriniai dumbliai (Maerl) 
Raudonieji juriniai dumbliai 
Kalcio gliukonatas 
Kalcio karbonatas 
Magnio oksidas (bevanden' magnezija) 
Magnio sulfatas 
Magnio chloridas 
Magnio karbonatas 
Befluoris fosfatas 
Kalcio-magnio fosfatas 
Magnio fosfatas 
Mononatrio fosfatas 
Kalcio-natrio fosfatas 
Natrio chloridas 
Natrio hidroksikarbonatas 
Natrio karbonatas 
Natrio sulfatas 
Kalio chloridas 
 
 

MITYBOS PRIEDAI 

Numeris Medžiaga Apibūdinimas ir naudojimo sąlygos 

 Vitaminai ir provitaminai - gauti iš žemės ūkio produktų, 
- jei sintetiniai, monogastriniams 
gyvūnams gali buti naudojami tik 
tokie, kurie visiškai atitinka 
vitaminus, gautus iš žemės ūkio 
produktu, 
- jei sintetiniai, atrajotojams gali 
buti naudojami tik tokie A, D ir E 
vitaminai, kurie visiškai atitinka 
vitaminus, gautus iš žemės ūkio 
produktu; naudoti leidžiama tik iš 
anksto gavus valstybių narių 
leidimą, išduodama įvertinus 
galimybe ekologiškai 
auginamiems atrajotojams gauti 
butinus min'tu vitaminu kiekius 
su pašaru racionu 

E1Geležis - geležies(III) oksidas 
- geležies(II) karbonatas 
- geležies(II) sulfatas, heptahidratas 

 



 EKOūkis: mokslas, gamyba, rinka  9 
 

Numeris Medžiaga Apibūdinimas ir naudojimo sąlygos 

- geležies(II) sulfatas, monohidratas 

E2 Jodas - kalcio jodatas, bevandenis  

E3 Kobaltas - bazinis kobalto(II) karbonatas, monohidratas 
- kobalto(II) sulfatas monohidratas ir (arba) 
heptahidratas 

 

E4 Varis bazinis vario(II) karbonatas, monohidratas 
- vario(II) oksidas 
- vario(II) sulfatas, pentahidratas 

 

E5 Manganas - mangano(II) karbonatas 
- mangano(II) oksidas 
- mangano(II) sulfatas, monohidratas 

 

E6 Cinkas - cinko oksidas 
- cinko sulfatas, monohidratas 
- cinko sulfatas, heptahidratas 

 

E7 Molibdenas - natrio molibdatas  

E8 Selenas - natrio selenatas 
- natrio selenitas 

 

 
Parengė VšĮ „Ekoagros“ remiantis ES Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir ES Komisijos 

reglamento (EB) Nr. 889/2008 nuostatomis. 

 
SPECIALIOJO ŽEMĖS ŪKIO KOMITETO NARIAI LANKĖSI 

EKOLOGINIAME OŽKŲ ŪKYJE 
 

http://www.zum.lt/zum/m/m_article/wfiles/small_i74pz6
1275.jpg 

 
Rugsėjo 9 d. Vilniuje įvyko Euro-pos Sąjungos 

Tarybos Specialiojo žemės ūkio komiteto posėdis, 
kurio metu diskutuota dėl pasiūlymo, kuriuo nusta-
tomos būtinos pereinamosios Bendrosios žemės 

ūkio politikos nuostatos kaimo plėtros ir tiesioginių 
išmokų reglamentų srityse 2014 metams. Šiuo pa-
siūlymu siekiama užtikrinti sklandų perėjimą nuo 
šiuo finansiniu laikotarpiu taikomo teisinio 
reglamentavimo prie reformuotos Bendrosios že-
mės ūkio politikos naujųjų taisyklių. 

Tradiciškai susitikimo dalyviai susipažįsta su 
pirmininkaujančios šalies žemės ūkio gerosios 
praktikos pavyzdžiais, todėl Lietuvoje Specialiojo 
žemės ūkio komiteto atstovai lankėsi ekologiniame 
ožkų ūkyje, kuris vadinamas didžiausiu tokio pobū-
džio ūkiu Baltijos valstybėse. 

Širvintų rajono pakraštyje, netoli Maišiagalos, 
Griciūnų kaime, įsikūrusios Dalios Ėmužytės eko-
loginiame ožkų ūkyje gaminami sūriai yra žinomi 
visoje Lietuvoje. Į jos ūkį atvykusius svečius iš visų 
ES valstybių svetinga šeimininkė ne tik pavaišino 
įvairiausių rūšių sūriais, bet ir mielai papasakojo, 
kaip sekasi savo sumanymus paversti realybe, su 
kokiomis naujomis idėjomis gyvena šiandien. 

http://www.zum.lt/zum/m/m_article/wfiles/small_i74pz61275.jpg
http://www.zum.lt/zum/m/m_article/wfiles/small_i74pz61275.jpg
http://www.zum.lt/zum/m/m_article/wfiles/small_i74pz61275.jp�
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Ožkų augintojų aso-
ciacijos įkūrėja ir pirmi-
ninkė D. Ėmužytė neslė-
pė turinti tiek pareigų, 
kad darbo valandų jau 
seniai nebeskaičiuojanti. 
Prieš 16 metų įkurtame 
šeimos ūkyje ne tik rūpi-
namasi didžiule čekų bal-
tųjų ožkų banda, bet ir 
gaminami plataus asorti-
mento ožkų sūriai bei kita produkcija, kuri įtinka 
įvairiems vartotojų skoniams. „Mūsų ateities vizija 
nukreipta ne į kiekybę, bet į kokybę“,  – situaciją 
charakterizavo nenuilstanti ūkio šeimininkė.  

D. Ėmužytė svečiams aprodė modernią mel-
žimo liniją, pakvietė užsukti ir į tvartą. Tačiau ož-
kas smalsūs svečiai pamatė ne tvarte, o laisvai 
rupšnojančias žolytę pievoje. „Laikomės principo, 
kad gyvuliai turi augti natūralioje gamtoje“, – pa-
aiškino besidomintiems ūkininkė, pabrėždama, kad 
laukai, kuriuose ganosi ožkos, yra netręšiami, gyvu-
liai negydomi vaistais, o jei gydomi, tai po to 
2 mėn. nepardavinėjama produkcija iš melžto pie-
no. 

Ūkio šeimininkė papasakojo, kad ožkų pienas 
turi gydomųjų savybių, natūralių antibiotikų. „Ypač 

ožkos pieną sveika gerti 
mažiems vaikams, o vy-
resnio amžiaus žmonės 
ilgiau išlieka gyvybingi, 
atrodo jaunesni“, – susi-
domėjusiems svečiams 
aiškino D. Ėmužytė. Į 
vieno svečio klausimą 
apie prekybą sūriais, ji at-
sakė, kad prekiauja jais 
pagal užsakymus ir ūki-

ninkų turgeliuose. 
Viešnagės metu puikų humoro jausmą turinti 

D. Ėmužytė vertėjos paprašė perduoti, kad jeigu kas 
nors iš garbių svečių praras darbą, ji mielai įdarbins 
juos savo ūkyje, kuriam labai reikia darbo rankų. 
Šis sąmojingas kvietimas buvo sutiktas plojimais. 

Svečiai tądien lankėsi ir Šešuolėlių dvare – 
grožėjosi iki mūsų dienų išlikusiais raudonų plytų 
moderno formų rūmais, kruopščiai atkurtu XX am-
žiaus pradžios  puošniu interjeru, sutvarkytu senuo-
ju parku, išvalytais tvenkiniais, rekonstruotu  viso 
dvaro ansambliu. Prisiliesti prie senųjų laikų dva-
sios svečiai galėjo stebėdami šakočio kepimo lauko 
krosnyje procesą, o vėliau ir skanaudami šį gardų 
skanėstą. 

Parengta pagal www.zum.lt 
 

SAUGUS, KOKYBIŠKAS IR ĮPERKAMAS MAISTAS –  
UŽDAVINYS ŽEMDIRBIAMS IR POLITIKAMS  

 
2013 m. birželio 21 d. Vilniuje įvyko Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto drauge su 
Vilniaus miesto savivaldybe ir Europos sąjungos ta-
rybai pirmininkaujančiomis Lietuva bei Airija or-
ganizuota tarptautinė konferencija „Maistas pilie-
čiams: nuo bendros žemės ūkio politikos prie ben-
dros maisto politikos“. Maisto saugumo ir užtikri-
nimo, maisto kokybės bei neetiško švaistymo pro-
blemas nagrinėjo Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto nariai, Lietuvos ir Europos nevy-
riausybinių organizacijų ir valdžios institucijų at-
stovai. Konferencijoje dalyvavo Žemės ūkio rūmų 
pirmininkas Andriejus Stančikas, žemės ūkio vice-
ministras Mindaugas Kuklierius, Airijos ambasado-
rė Lietuvoje J. E. Philomena Murnaghan bei kiti 
garbūs svečiai. 

Renginį pradėjęs EESRK Bendrosios rinkos, 
gamybos ir vartojimo skyriaus pirmininkas Martin 

Siecker pabrėžė vartotojo svarbą maisto grandinėje 
ir teigė, jog Bendroji žemės ūkio politika turi atitik-
ti vartotojų lūkesčius. Svečius sveikinęs Vilniaus 
miesto tarybos sekretorius Miroslavas Monkevičius 
savo ruožtu pabrėžė apsirūpinimo maistu ir maisto 
kokybės svarbą mieste, pasidžiaugė, jog vilniečiai 
atranda ūkininkų turgelius, kur vis daugiau žmonių 
įsigyja kokybiško maisto.  

http://www.zur.lt/zur/m/m_images/wfiles/iy7kwy3828.jpg�
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Apie maisto grandinės ir vartotojų vaidmens 
svarbą kalbėjo ir žemės ūkio viceministras Min-

daugas Kuklierius bei Airijos ambasadorė Lietuvoje 
J. E. Philomena Murnaghan. EESRK Žemės ūkio, 
kaimo plėtros ir aplinkos skyriaus pirmininkė Dily-
ana Slavova atkreipė dėmesį, jog Bendroji žemės 
ūkio politika – seniausia ES bendra politika – buvo 
sukurta būtent tam, kad Europa būtų aprūpinta 
maistu, tačiau suabejojo, ar šis tikslas išliko. Pasak 
D. Slavovos, naujoji BŽŪP turėtų užtikrinti efekty-
vesnę maisto grandinę ir didesnį dėmesį vartoto-
jams. Savo ruožtu, vartotojai turėtų būti pasiryžę 
mokėti už kokybišką, aukščiausius reikalavimus 
atitinkantį maistą. Konferencijos dalyvius vaizdo 
žinutėmis pasveikino Europos komisijos nariai D. 
Ciolos ir T. Borg, taip pat pabrėžę vartotojų svarbą 
maisto grandinėje. 

Pirmojoje konferencijos diskusijoje apie mais-
to saugos vartotojams užtikrinimą dalyvavo Euro-
pos maisto saugos tarnybos atstovas Alberto Spag-
nolli, COPA-COGECA bendrųjų reikalų direktorius 
Paulo Gouveia bei Pasaulinės gyvūnų sveikatos or-
ganizacijos regioninės atstovybės Maskvoje vado-
vas dr. Kazimieras Lukauskas. A. Spagnolli savo 
pranešime akcentavo žemdirbių ir mokslininkų 
bendradarbiavimo svarbą, pristatė Europos maisto 
saugos tarnybos maisto saugumo modelį bei ES 
meniu projektą, kuris turėtų harmonizuoti maisto 
duomenų bazes. 

P. Gouveia pabrėžė, jog už maisto grandinės 
gerą funkcionavimą yra atsakingos visos jos dalys – 
nuo gamintojo iki vartotojo. Pasak P. Gouveia, 
BŽŪP tikslai buvę keli, ir ne visi jie yra įvykdyti. 
Maisto užtikrinimas Europoje pasiektas, tačiau ūki-

ninkų pajamos vis dar tesiekia 50–55 proc. ES pa-
jamų vidurkio, o du trečdalius ūkininkių pajamų 

sudaro tiesioginės ES išmokos. 
Tam, kad ši situacija pasikeistų, 
reikia užtikrinti maisto grandinės 
skaidrumą – šiuo metu iš vartotojo 
maistui išleidžiamų 100 eurų, ūki-
ninkui tenka vos 7,5. 

Antrojoje diskusijoje „Sveikas 
maistas – kaip padėti vartotojams 
pasirinkti“ pasisakė VšĮ „Azzara“ 
direktorė Agnė Zuokienė, EESRK 
narė Madi Sharma, judėjimo „Svei-
kas vaikas“ įkūrėja Agnė Zakarevi-
čiūtė, „Pieno tyrimų“ techninė va-
dovė dr. Laima Urbšienė, „Shutte-
laar & Partners“ strateginis konsul-
tantas Jup Van‘t Veld. Agnė Zuo-

kienė pabrėžė, jog sveika gyvensena – drauge ir 
sveiko maisto vartojimas – gali padėti išvengti dau-
gelio ligų, todėl valstybė turėtų būti suinteresuota 
paskatinti piliečius rinktis sveikatai palankų maistą. 
Pasak A. Zuokienės, mūsų šalyje vartotojus rinktis 
sveikesnį maistą galima būtų paskatinti per mokesčių 
sistemą – diferencijuojant PVM maisto produktams. 
Sveikatai palankiems produktams turėtų būti taiko-
mas mažesnis PVM, kas paskatintų jų vartojimą ir 
prekybą, tuo tarpu produktams, kuriuose gausu cuk-
raus, konservantų ar pan., būtų taikomas aukštesnis 
mokesčio tarifas. Tokia sistema yra įdiegta Jungtinė-
je Karalystėje, Airijoje, Maltoje, kur PVM maistui 
išvis nėra, išskyrus nesveikus produktus, kuriems 
taikomas 4–6 proc. PVM tarifas. 
  

 
http://www.zur.lt/zur/m/m_images/wfiles/i0m3q03830.jpg 

 
EESRK narė Madi Sharma savo ruožtu kalbėjo 

apie antsvorio epidemiją. „600 milijonų žmonių pa-
saulyje patiria alkį, o 300 milijonų turi antsvorio – 
tokia padėtis negali tęstis“ – kalbėjo M. Sharma. 
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„Europoje ši karta yra pirmoji, kuri, dėl antsvorio 
sukeliamų ligų, mirs anksčiau už savo tėvus. Todėl 
reikia šviesti vaikus ir jų tėvus, užtikrinti piliečiams 
prieigą prie kokybiško ir sveiko maisto. Ūkininkai 
turi gaminti sveikus produktus ir jiems už tai turi būti 
mokama sąžininga kaina“ – pabrėžė M. Sharma. 

Trečiojoje diskusijoje apie maisto prieinamu-
mą ir perkamumą, drauge su Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos ekonomiste dr. Guljahan Kurbanova, 
EESRK nariu Igor Šarmir ir Lietuvos „Maisto ban-
ko“ direktoriumi Vaidotu Ilgiumi pasisakė Žemės 
ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas, paaiš-
kinęs dabartinę ūkininkų padėtį. „Papasakosiu jums 
pasaką apie du kaimynus – ūkininką ir mokytoją“ – 
kalbėjo ŽŪR pirmininkas – „Ūkininkas, auginęs 
karves, sulaukdavo aplinkosaugininkų vizitų – jie 
aiškindavo, kaip reikia įrengti pagal reikalavimus 
mėšlides, kokie kuri būti tvartai. Ūkininkas visus 
reikalavimus vykdė, tvarkė dokumentus, rengė pro-
jektus, už visas tas naujoves sumokėjo daugiau, nei 
jo ūkelis vertas... Tokios išlaidos, aišku, pakėlė pie-
no savikainą. Galiausiai ūkininko kaimynas moky-
tojas, nuėjęs į parduotuvę, pamatė, jog nebeįperka 
lietuviškų pieno produktų – už juos sumokėti te-
išgali turtingi bankininkai. O mokytojui beliko pirk-
ti iš svetur atvežtus produktus – pagamintus ten, kur 
ūkininkams mokamos didesnės tiesioginės išmokos, 
kur jie gali sau leisti ir visas naujoves įsidiegti, ir 
kartu nuleisti produktų kainas. Kad taip neįvyktų, 
kad Lietuvos piliečiai galėtų nusipirkti kokybiškų 
lietuviškų produktų, reikia, kad sąžiningumas ir 
skaidrumas būtų užtikrinti visose maisto grandinės 

dalyse – kad ES tiesioginės išmokos taptų teisingos 
naujųjų šalių atžvilgiu, kad produkcijos perdirbėjai 
ūkininkams mokėtų sąžiningas kainas už žaliavą, 
kad būtų remiami aktyvūs, gamybą vykdantys ūki-
ninkai. Tik tada geras, kokybiškas maistas bus ir 
prieinamas, ir įperkamas“ – teigė A. Stančikas. 

Paskutinėje diskusijoje apie vietinius ir sezo-
ninius maisto produktus bei tvarų vartotojų pasirin-
kimą kalbėjo Europos Komisijos Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros GD patarėjas Notis Lebessis, Valsty-
binės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto sky-
riaus vedėja Aušra Išarienė, „Ekoagros“ plėtros va-
dovė Laima Petraitienė, EESRK narys Edgardo  
Iozia. Buvo aptarta vietos prekyba, kuri yra palan-
kesnė ir ūkininkams, ir vartotojams, užtikrina ge-
resnę maisto kokybę. 

Baigiant konferenciją EESKR narys, vienas iš 
pagrindinių konferencijos organizatorių, Mindaugas 
Maciulevičius džiaugėsi, kad ir ES lygmeniu paga-
liau pradedama kalbėti apie BŽŪP svarbą vartoto-
jams. „Paskutiniu metu vartotojas lyg ir buvo pa-
mirštas. Turėtume užtikrinti vartotojams ne tik sau-
gų, bet ir sveiką, natūralų, šviežią ir įperkamą mais-
tą. Todėl kalbant apie tvarų ūkininkavimą, tuo pa-
čiu reikia kalbėti apie tvarią maisto pramonę, tvarią 
pardavimo grandinę, bei tvarų vartojimą. Tai – iš 
tiesų didelis iššūkis ateičiai. Svarbiausias pamatas 
yra visų pusių bendravimas, todėl šio tikslo turime 
siekti bendrai, ne tik ES ar valstybinės institucijos, 
bet ir mes patys, visos suinteresuotos pusės.“ – kal-
bėjo M. Maciulevičius. 

Parengta pagal www.zur.lt 
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