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kanceliarij ai

DĖL LŽHIS REZOLIUCIJOJE

Lietuvos žemėtvarkos

IŠDĖSTYTŲ SIŪLYMŲ

ir hidrotechnikos

inžinierių

sąjungos 2015 m. balandžio

rezoliucijoje išdėstytus siūlymus Žemės ūkio ministerijai melioracijos ir hidrotechnikos

17 d.
statinių

priežiūros klausimais išnagrinėjome.
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administracijos struktūra
patvirtinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu ir Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos nuostatais. Melioracijos

skyriaus ministerijos

administracijos

struktūroje nėra.

Ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamente yra Išteklių, melioracijos ir biokuro skyrius,
kuriame dirba 9 įvairių specialybių valstybės tarnautojai, du iš jų yra melioracijos ir hidrotechnikos
srities specialistai. Skyriaus vedėjas - melioracijos ir hidrotechnikos specialistas.
Dėl remonto

darbų sureguliuotuose

upeliuose.

Ministerija

aktyviai bendradarbiauja

su

Aplinkos ministerija, spręsdama iškylančias problemas, ir argumentuotai siūlo Aplinkos ministerijai
tikslinti teisės aktus, reglamentuojančius

želdinių kirtimą, panaikinti saugotinų želdinių statusą ir

leisti juos šalinti sureguliuotų upių ir upelių šlaituose. Jau pasiekta, kad būtų pakeistas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 .Dėl specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų patvirtinimo", šiuo metu pateikti pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo .Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 .Dėl kriterijų,
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pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems,
sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems" pakeitimo".
Dėl melioracijos ir hidrotechnikos

statinių valstybinės priežiūros valdymo. Vadovaujantis

Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo
valstybinę priežiūrą atlieka valstybės įmone Valstybės žemės fondas (buvęs Valstybinis žemėtvarkos
institutas). Ministerija kasmet pagal sutartį su VĮ Valstybės žemės fondu skiria finansavimą šiai
priemonei įgyvendinti. Siūlymas sukoncentruoti visų funkcijų, susijusių su melioracija, valdymą
vienoje institucijoje buvo pateiktas darbo grupei, sudarytai 2013 m. balandžio 18 d. žemės ūkio
ministro įsakymu Nr. 3D-283. Darbo grupė, analizavusi ir vertinusi melioruotos žemės naudojimo,
melioracijos turto valdymo, valstybės biudžeto lėšų ir ES finansinės paramos skyrimo melioracijos
statiniams rekonstruoti,

remontuoti ir sausinimo sistemoms prižiūrėti būklę, tokiam pasiūlymui

nepritarė.
Dėl rugSCIŲ dirvožemių

kalkinimo. Siekdama šalyje stabilizuoti

dirvožemio rūgštėjimą,

ministerija buvo parengusi finansinės paramos teikimo arba išlaidų kompensavimo

ūkininkams

taisykles ir kreipėsi į ES dėl notifikavimo. Komisijos nuomone dirvų kalkinimas yra daugiau einamoji
veikla, kaip ir dirvos tręšimas, kuris turi tiesioginę sąsają su auginamos produkcijos kiekio ir derliaus
?

didinimu, palaiko ar didina ūkininkų pelną, todėl priskiriamas prie "einamųjų išlaidų" ir šiai veiklai
valstybės finansinė pagalba neturėtų būti skiriama.
Nepaisant to, 2007-2013 m. laikotarpiu KPP veiklos srityje "Žemės ūkio vandentvarka" buvo
numatyta parama ir atliekamas rūgščių dirvožemių kalkinimas ariamojoje žemėje kaip melioracijos
priemonė, gerinanti sausinimo sistemų veikimą. Kalkinimas bus remiamas ir pagal KPP 2014-2020
m. priemonės veiklą "Parama žemės ūkio vandentvarkai", tačiau kalkinimo išlaidos bus tinkamos
finansuoti tik tuo atveju, kai kalkinimas bus vienkartinis veiksmas viso projekto eigoje ir išlaidos už
jį neviršys 10 proc. visų tinkamų projekto išlaidų.
Dėl studijų tikslinio finansavimo.

Siekiant užtikrinti

aukštos kvalifikacijos

specialistų,

reikalingų žemės ūkiui, rengimą bei pagerinti studijų valstybinį finansavimą, žemės ūkio ministro
įsakymu patvirtintas Bendradarbiavimo

su aukštosiomis mokyklomis teikiant paraiškas dėl valstybės

tikslinio finansavimo studijų programoms įgyvendinti tvarkos aprašas, pagal kurį iš Žemės ūkio
ministerijai skirtų asignavimų apmokama 90 proc. studijų kainos asmenims, įstojusiems studijuoti
pagal žemės ūkiui, žuvininkystei,
programas

valstybės

bendradarbiavimo

maisto ūkiui ir kaimo plėtrai reikalingų specialybių studijų

nefinansuojamose

teikiant

paraiškas

studijų

dėl valstybės

vietose,
tikslinio

sudaryta
finansavimo

Aukštųjų

mokyklų

studijų programoms

įgyvendinti atrankos komisija.
Iš Žemės ūkio ministerijai skirtų asignavimų apmokėta dalis pirmojo kurso studijų kainos 20
asmenų, 2014 metais įstojusių studijuoti Aleksandro Stulginskio universitete pagal studijų programą
"Hidrotechninės

statybos inžinerija", ir 8 asmenims, įstojusiems studijuoti pagal studijų programą
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"Žemėtvarka". Šiais metais Žemės ūkio ministerija pateikė paraišką Švietimo ir mokslo ministerijai,
kurioje numato dalyvauti

įgyvendinant

pirmosios

pakopos

studijų programą

"Hidrotechninės

statybos inžinerija", sudarydama 18 sutarčių dėl studijų tikslinio finansavimo, ir pirmosios pakopos
studijų programą "Žemėtvarka", sudarydama 8 studijų tikslinio finansavimo sutartis.
Šios srities studijų tikslinį finansavimą numatoma tęsti ir ateityje.
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