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ŽINIASKLAIDOJE: 
 

2012-05-18 "Verslo žinios“ spausdino straipsnį „Amilina" ruošiasi pati apsirūpinti energija“. Dėl beveik 

300 mln. Lt finansų injekcijos su trimis šalies bankais šiemet susitarusi Panevėžio krakmolo AB "Amilina" 

pradėjo projektuoti naują biokuro ir rekonstruos senąją katilines. Projektą parengti planuojama iki šių metų 

paskutiniojo ketvirčio, o statybas baigti - iki kitų metų pabaigos. "Verslo žinios" rašė , jog "Amilinos" antrinė 

energetikos bendrovė "Lignoterma" planavo investuoti 46 mln. Lt į 33 MW biokuro katilinę, kuri turėtų 

visiškai patenkinti įmonės poreikius, kad krakmolo gamintoja galėtų atsisakyti dujų. Skelbta, jog balandįtrys 

šalies bankai – "Nordea", DNB ir "Swedbank"nusprendė"Amilinai" suteikti 182 mln. Lt sindikuotą paskolą 

investicijoms, o visas finansavimo paketas sudarys 289 mln. Lt. Įmonė taip patnumačiusi investicijasį 

infrastruktūros projektus: grūdų priėmimą, saugyklų ir kelių rekonstrukciją, vandens valymą ir pan. 

Perdirbamų grūdų kiekį bendrovė per metus žada padvigubinti. Šiemet "Amilina" tikisi uždirbti 11,5 mln. Lt 

grynojo pelno ir gauti 310 mln. Lt pajamų. Gamtinių dujų kainaverslui Lietuvoje šiuo metu auga irbalandį, AB 

"Lietuvos dujos" skelbiamais duomenimis, padidėjo dar 3%, iki 1.360 Lt už 1.000 kub. m. 
 

2012-05-18 www.manoukis.lt spausdino publikacijas„Kinija didina rapsų importo apimtis“. Sumažėjusi 

tapsų vidaus gamyba Kinijoje ir tuo pat metu išaugusi paklausa lėmė didėjantį rapsų ir rapsų aliejaus importą, 

rašo „Top agrar". Kinijos nacionalinio grūdų ir aliejaus informacijos centro duomenimis, rapsų importas, 

palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 700 tūkst. tonų – iki 2 milijonų tonų. Rapsų aliejaus 

įvežta 551 tūkst. Tonų. Rapsų aliejaus importas vos patenkina išaugusią paklausą, o Kinijos vidaus rinka to 

nesugeba padaryti dėl mažo rapsų pasėlių ploto. Kinija per metus vidutiniškai suvartoja apie 5,2 mln. t rapsų 

aliejaus ir 27 mln. t augalinio aliejaus. Didžioji dalis rapsų importuojama iš Kanados. Kinijos nacionalinis 

grūdų ir aliejaus informacijos centras prognozuoja, kad rapsų importas ir toliau augs, o aliejinių augalų gamyba 

vidaus rinkoje per penkerius metus paaugs tik 2 procentus. 
2)„Europoje šiemet tikimasi užauginti 132 mln. tonų kviečių“. Europos Sąjungoje šiemet tikimasi užauginti 

132 mln. t kviečių - 5,4 mln. t arba 4 proc. mažiau palyginti su praėjusiais metais. Kviečių plotas ES užima 

24,9 mln. ha plotą, t. y. 0,7 mln. ha arba 3 proc. mažiau nei pernai, skelbia portalas thecropsite.com.Šių metų 

prognozuojamas vidutinis derlingumas Europoje turėtų sudaryti 5,3 t/ha, praėjusiais metais jis siekė 5,36 t/ha. 

Prancūzija, Vokietija, Jungtinė Karalystė ir Lenkija yra didžiausios ES kviečių augintojos. Prancūzija 2012-

2013 m. planuoja 36,5 mln. t derlių, Vokietija - 22,5, Jungtinė Karalystė -15,6, Lenkija - 8,8 mln. tonų derlių. 

Ispanijoje daugiausia kviečių auginama Andalūzijos regione. Tačiau sausra labai apsunkino kviečių augimą 

šioje piečiausioje šalies provincijoje. Sausra rudenį pakenkė kviečių pasėliams Rumunijoje, Bulgarijoje, 

Vengrijoje ir kituose pietryčių Europos regionuose. 3) „Kuo žada nustebinti paroda „Agrovizija 2012“. 

Akademija (Kėdainių r.), gegužės 16 d. Lygiai po šešių savaičių, birželio 27 d., prasidės 7-oji žemės ūkio ir 

technologijų paroda „Agrovizija 2012". Šiemet paroda vilios dar labiau išsiplėtusiu ekspozicijų plotu, dar 

gausesniu dalyvių skaičiumi ir po kelerių metų pertraukos sugrįžtančiu įspūdingu purkštuvų pasirodymu, kurį 

numatyta surengti trečiąją parodos dieną - birželio 29-ąją. 

Pirmą kartą paroda turi ir pagrindinį rėmėją - juo pasisiūlė būti kompanija „East West Agro" (EWA) 
. 
2012-05-22 LR1 laidoje „Gimtoji žemė“ informavo „Žemdirbiai šiemet džiaugiasi gerai peržiemojusiais 

pasėliais“. Žemdirbiai šiemet džiaugiasi gerai peržiemojusiais pasėliais, daug kurie žada ne blogą derlių. Iki 

jo nuėmimo dar kokie trys mėnesiai, bet ne vienerių metų patirtis rodo, kad grūdų augintojai parduodami rapsų 

ar javų derlių dažnai nukenčia vien dėl to, kad supirkėjai įsiūlo pasirašyti didelės apimties, sudėtingas, ir 

dažniausiai nepalankias javų augintojams sutartis. Nemaža dalis žemdirbių jų paprastai neskaito, kiti gal ir 
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nesupranta, o neturėdami juristų, ir konsultantų nukenčia beveik visi finansiškai. Lietuvos grūdų augintojų 

asociacija ėmėsi iniciatyvos sukurti paprastą grūdų supirkimo sutartį, kuri būtų privaloma visiems. Plačiau 

laidoje šia tema pasisako asociacijos vadovas Romas Majauskas, Žemės ir maisto ūkio departamento 

direktorius Rimantas Krasuckis. 
 

2012-05-22 www.alfa.lt spausdino publikaciją „Kviečių kaina augo sparčiausiai nuo 2007 metų“. Per 

praėjusią savaitę Čikagos biržoje kviečių kainos išaugo 16,5 proc. - tai didžiausias prieaugis nuo 2007 m. 

Birželio. Gegužės 21 d. biržoje liepos mėnesio pristatymo kviečių bušelis toliau brango, jo kaina pasiekė 7,22 

dolerio už bušelį (per 37,3 litro). Tokia didelė kviečių kaina nebuvo fiksuojama nuo 2011 m. Rugsėjo. 

Investuotojai superka kviečių ir kitų grūdų (pvz., kukurūzų) kontraktus, nes baiminasi sausringos vasaros ir 

prasto derliaus pagrindinėse grūdų tiekėjose, pirmiausia Rusijoje ir Jungtinėse Valstijose. Be to, sausra 

prognozuojama ir Kazachstane bei Ukrainoje - taip pat stambiose pasaulinės grūdų rinkos dalyvėse. Prieš tokį 

smarkų brangimą grūdų kainos buvo nukritusios 21 proc., palyginus su praėjusiais metais. 2011 metais grūdų 

derlius daugelyje šalių buvo rekordinis, todėl pasiūla rinkoje viršijo paklausą. 2010 metais Rusija buvo 

priversta uždrausti vietos kompanijoms grūdų eksportą į užsienį, taip tikėdamasi užkirsti kelią kainų augimui 

šalies viduje. Dėl tokio sprendimo šalis prarado savo pozicijas pasaulio rinkoje, tačiau 2011 metais tiekimas 

buvo atnaujintas. Pagal kviečių eksportą (apie 20 mln. tonų) Rusija užima antrąją vietą po JAV. Rusijoje 

ekspertai kol kas neprognozuoja sausros - jie tikisi, kad grūdų derlius išliks toks pat kaip praėjusiais metais ir 

sieks apie 94 mln. tonų. 
 

2012-05-22 www.manoukis.lt spausdino publikaciją „Latvijos ministrė siūlo perpus mažinti PVM 

maisto produktams“. Siekdama skatinti vietos gamintojų konkurencingumą, Latvijos žemės ūkio ministrė 

Laimduota Straujuma siūlo maisto produktams taikyti 12 proc. pridėtinės vertės mokestį vietoje dabar taikomo 

22 proc. Tarifo. Apie tokį pasiūlymą pranešta po neseniai įvykusio Maisto pramonės tarybos posėdžio, 

informuoja telegraf.lv. Žemės ūkio ministerijos pateiktuose pasiūlymuose akcentuojama būtinybė mažinti 

PVM mokestį produkcijai, kurios realizavimo terminas yra ribotas. Anot ministrės, tai bus naudinga tiek 

gyventojams, nes sumažės mažmeninės prekybos kainos, tiek ir įmonėms, nes sumažėjus mokestinei naštai 

atsiras papildomų apyvartinių lėšų. Daugelis Europos Sąjungos šalių naudojasi galimybę nustatyti lengvatinius 

PVM tarifus maisto produktams. Pavyzdžiui, Vokietijoje PVM tarifas maisto produkcijai sudaro 7 proc., 

Belgijoje - 6 proc., o Jungtinėje Karalystėje kai kurie maisto produktai apmokestinami nuliniu PVM tarifu, 

rašo laikraštis „Dienas bizness". Anot Latvijos maisto pramonės įmonių federacijos pirmininkės Inaros Šurės, 

maisto produktams šalyje turėtų būti taikomas nulinis PVM tarifas, nes dabartinis Latvijos taikomas PVM yra 

vienas didžiausių Europoje. 
 

2012-05-22 „Verslo žinios“ spausdino interviu su ŽŪ ministru k.Starkevičiumi: „Kooperatyvai 

trypčioja, fermas stato pramonės grupės“ Žemės ūkis ir toliau išlieka patraukli sritis investicijoms. 

Planuojama pastatyti tiek paukščių fermų, kad produkcijos gamyba išaugs 30% ir grūdų eksportas sumenks. 

Kol kas į gamybos plėtrą investuoja ne ūkininkai, bet stambios pramonės grupės. - Paskutiniais mėnesiais 

daugiausia ašarų lieja pienininkai, ar tikrai taip blogai šiame sektoriuje? Antra vertus, grūdų sektoriuje dirba 

apie 20 stambių finansinių grupių, tačiau žaliavą pradeda kontroliuoti ūkininkai. - Kodėl mūsų šalyje nėra 

stiprių kooperatyvų, kurie dominuoja ES šalyse senbuvėse? Ūkininkams jau buvo suteikta galimybė sukurti 

savo perdirbimo pramonę. Privatizacijos metais žemdirbiams išdalintos pieno perdirbimo gamyklų akcijos. 

Žmonės jas pardavė, nes nematė perspektyvos. Be to, dabar ūkininkų asociacijų vadovai užsiima ne darbu, bet 

politika. Ne vienas vadovas savo rankomis sužlugdęs perdirbimo gamyklas ir toliau sėkmingai dirba šiame 

sektoriuje. Tiems, kurie nori plėtoti perdirbimą, yra visos sąlygos. ES parama gamybai skatinti bus skiriama ir 

šiuo keliu reikia eiti. Paramos intensyvumas iki 60%, tačiau kooperatyvai šiandien patiria vadybos krizę. 

Pavyzdžiui, tas pats „Pienas LT“ gavo paramą, pirko modernių pienovežių, tačiau pradėti gamyklos statybas 

jiems nesiseka. Tai natūralu, nes projektas rengtas skaičiuojant pagal vadinamąją pikinę rinką, kai produktų 

trūksta ir kainos aukštos. Planuojamų gaminti pieno baltymų kainos svyruoja. Jie neturi atsvaros – kitos 

produkcijos, kuri padeda išlyginti šiuos svyravimus. Mano žiniomis, dabar jie derasi su mūsų perdirbėjais. 

Galbūt atsiras partneris, kuris dalyvaus „Pienas LT“ veikloje. - Vadyba ir gamybos plėtra šiandien neatskiriama 

nuo inovacijų ir bendravimo su mokslininkais. Ar į mūsų žemės ūkį ateina lietuviško mokslo pasiekimų?  

Sėkmingai investuoja ir plečia gamybą žuvų perdirbamoji pramonė. Ūkiai taip pat atnaujinti. Padedant ES 

paramai naudojama naujausia technika. Blogai tai, kad trūksta mokslininkų ir ūkininkų ryšio. Mūsų tyrinėtojai 

rašo teorines disertacijas, kurios ūkiui neduoda naudos. Tarkime, Izraelyje mokslinių tyrimų institutas vykdo 

pramonės užsakymus. Jie sukūrė pakuotes, kurios leidžia ilgiau išlaikyti derlių, vaisių apdorojimo mašinas. 

Mes leidžiame palyginti dideles lėšas mokslo įstaigoms išlaikyti, tačiau aš, kaip ministras, nepatenkintas tuo, 
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kad nėra praktinių rezultatų. Kai pakalbu su studentais, išgirstu, kad per keletą metų jie nėra buvę 

mokomuosiuose ūkiuose, kurie sukurti prie mokslo įstaigų. Modernizuosime mokomuosius ūkius, kalbėsime 

su pažangiausiais ūkininkais, kad jie į fermas įsileistų studentus. Tikimės, kad šis projektas pradės veikti jau 

šiandien. Antra vertus, kol kas ir žemdirbiai sunkiai priima naujoves. - Bet grūdų augintojų neapkaltinsi žinių 

trūkumu. ES esame vieni iš lyderių. Ten į ūkininkų švietimą investuoja prekybininkai trąšomis ir chemikalais. 

Norėdami parduoti savo produktus, jie rengia lauko dienas, demonstruoja, kiek galima papildomai uždirbti 

naudojant vienas ar kitas technologijas. Matydami praktinius pavyzdžius, žemdirbiai priima naujas idėjas. - 

Grįžkime prie perdirbimo pramonės. Matome tendenciją, kad šiandien į paukštidžių ir pieno kompleksų statybą 

investuoja ne po kelis tūkstančius hektarų valdantys ūkininkai, bet stambios žemės ūkio sektoriaus pramonės 

grupės. Kol kas ūkininkai neišsijudina. Ateinančiame finansiniame periode bus staigmenų, kurios skatins 

žemės ūkyje kurti pridėtinę vertę.  Matome, kad konkurencija žemės ūkio srityje didėja ir ateina naujų dalyvių. 

Pagal patvirtintus žemės ūkio projektus, paukščių auginimas padidės bent 30%. Jei dabar eksportuojame 

daugiau kaip 1 mln. t grūdų, naujoms fermoms pradėjus veikti, eksportas bus mažesnis kaip 1 mln. t. Tai 

teigiamas poslinkis. Žemės ūkio sektoriuje bus kuriama daugiau pridėtinės vertės. Neliūdžiu dėl grūdų 

eksportuotojų, nes tai spekuliacinis verslas. - Gal jau yra prognozių, kokias išmokas gausime ateinančiu 

finansiniu laikotarpiu? Sulaukėme gerų žinių, kad bus speciali programa Baltijos valstybėms ir išmokos didės. 

Birželio 5 d. Danijoje pasirašysime oficialią sutartį su Vokietija dėl abipusės paramos. Berlyno palaikomi 

pasieksime savo tikslus.   
 

2012-05-24 Žinių radijas informavo „EK patvirtino 222 teiginių apie maisto produktų sveikumą 

sąrašą“. Produkto etiketėse skelbiami ar reklamoje vartojami teiginiai apie maisto produktų sveikumą, pvz: 

kalcio svarbą kaulams arba vitamino C poveikį imuninei sistemai, tapo rinkodaros priemonėmis siekiant 

patraukti vartotojų dėmesį. Dėl to Europos Komisija patvirtino 222 teiginių apie maisto produktų sveikumą 

sąrašą. Šis mokslininkų rekomendacijomis pagrįstas sąrašas bus naudojamas visoje Europos Sąjungoje ir turėtų 

padėti iki metų pabaigos pašalinti iš rinkos klaidinančius teiginius. Pasak Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos atstovės Aušros Išorienės, Lietuvos gamintojai turėtų atkreipti dėmesį į keletą teiginių. 
 

2012-05-24  BNS spausdino publikaciją "Kauno grūdai" prakalbo apie planus iš Vievio paukštyno 

atsiimti savo turtą ir vištas“. Vievio paukštyno bankroto administratoriui atsisakius iš "Kauno grūdų" priimti 

53 mln. litų, skirtus Vievio paukštyno skoloms padengti, "Kauno grūdai" užsimena apie planus iš šio objekto 

patraukti savo turtą ir vištas. Apie tokius galimus planus "KG Group", kuriai priklauso "Kauno grūdai", 

vadovas Tautvydas Barštys užsiminė dienraščiui "Verslo žinios". "Skaičiuojame, ar verta toliau tęsti kovą, nes 

investicijos perimant paukštyną jau baigia peržengti ribas. Jų atsipirkimas gali būti per ilgas. Vievio paukštyne 

yra 15-18 mln. litų vertės mūsų turto. 85% ten esančių vištų pagal visus dokumentus priklauso mums. Galbūt 

šį turtą pasiimsime ir liks tuščias objektas, dėl jo toliau vyks formalios teisinės kovos", - sakė T.Barštys. 

T.Barštys pripažįsta, kad per keletą mėnesių "patraukti 800 tūkst. vištų ir jas įkurdinti kitur sunku". Jis taip pat 

svarsto, kad paukštynas, kaip verslo objektas, vertingas tik tada, kai jis veikia. "KG Group" vadovo nuomone, 

perimti paukštyną, įskaičiuojant tai, kad ten yra jų paukščiai, kainuotų iki 80 mln. litų. "Blogasis scenarijus, 

kuris gali būti, mūsų oponentams šio objekto nereikia kaip veikiančios įmonės, nes Vievio paukštynas būtų 

konkurentas jų statomam paukštynui. Po statybų "įsukti" paukštyną ir suformuoti bandą užtruks iki pusantrų 

metų", - sakė T.Barštys. Savo paukštyną, nepriklausomai nuo Vievio paukštyno istorijos pabaigos, statys ir 

"KGGroup". Skaičiuojama, kad 1,5 karto didesnio nei Vievio Paukštyno statyba kainuos iki 70 mln. litų. 
 

2012-05-24 ELTA spausdino publikaciją DNB banko analitikas: šalyje jaučiamas augalininkystės veiklos 

pagyvėjimas“. Pastaruoju metu šalyje jaučiamas augalininkystės veiklos pagyvėjimas - augant derliui ir 

pabrangus produkcijai, pardavimų apimtys pernai pakilo 42 proc., teigia DNB banko analitikas Mindaugas 

Jurgelis."Augalininkystės produkcijos kainos įspūdingai augo antrus metus iš eilės, ypač padidėjo javų kainos. 

Tačiau praėjusios vasaros viduryje Rusijai panaikinus grūdų eksporto draudimą, rinkas užplūdo pigūs šios 

šalies grūdai, dėl to kainos nukrito daugiau nei 10 proc.", - teigia jis. Analitiko teigimu, pigūs rusiški bei 

ukrainietiški grūdai ir kelia didžiausią nerimą mūsų šalies javų augintojams, kurių produkcija pasižymi 

aukštesne kokybe ir kaina. "Trumpuoju laikotarpiu grūdų kainos labiausiai priklauso nuo orų sąlygų, kurias iš 

anksto nuspėti itin sunku. Todėl numatyti, kokios bus grūdų kainos šią vasarą, - sudėtinga. Visgi galima manyti, 

jog grūdai šiek tiek atpigs. Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija prognozuoja, kad 2012 m. grūdų 

derlius bus rekordinis, išaugs ir produkcijos atsargos", - sakė jis. Gyvulininkystei pastarieji metai nebuvo tokie 

palankūs - galima buvo pajusti nežymų gamybos apimčių mažėjimą. Tačiau artimiausi metai šiai sričiai turėtų 

būti neblogi, nes, Rusijai įstojus į Pasaulinę prekybos organizaciją, eksportuoti į didžiąją rytų kaimynę taptų 

lengviau. "Nors pernai jau antrus metus iš eilės produkcija brango, supirkimo apimtims didelio poveikio tai 
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neturėjo. Vis dėlto dėl teigiamo kainų poveikio gyvulininkystės produkcijos pardavimų vertė pernai ūgtelėjo 

13 proc. Artimiausiu laiku gyvulininkystės laukia nuosaikus augimas. Tiesa, jis galėtų būti gerokai spartesnis, 

jei Lietuvos kiaulių augintojams pavyktų atnaujinti eksportą į Rusiją", - mano analitikas. Kalbėdamas apie 

pienininkystę, M. Jurgelis pažymi, jog per pastaruosius 10 metų pieno gamybos apimtys iš esmės nepaaugo. 

"Pernai Lietuvoje buvo pagaminta 1,7 mln. tonų pieno - beveik dvigubai mažiau nei prieš nepriklausomybės 

atkūrimą. Artimiausiais metais Lietuvos pieno gamintojus teigiamai paveiks Rusijos kapitalo bendrovių 

atėjimas į Latvijos pieno perdirbimo rinką - dėl to supirkimo kainos turėtų kilti tiek kaimyninėje, tiek ir mūsų 

valstybėje", - teigė jis, pridurdamas jog artimiausiu metu galima tikėtis tik nedidelio pieno apimčių gamybos 

didėjimo. Apibendrindamas pasaulines tendencijas, M. Jurgelis sako, jog globalūs procesai žemės ūkiui 

ateinantį dešimtmetį bus palankūs. Auganti paklausa bei didėjančios maisto produktų kainos turėtų gerokai 

palengvinti ūkininkų veiklos sąlygas. Tačiau, analitiko nuomone, norėdamas pasinaudoti aplinkybių 

teikiamomis galimybėmis lietuviškasis žemės ūkis turės daugiau investuoti į našumo kėlimą ir veiklos 

optimizavimą bei rasti būdų, kaip pasiekti sparčiai besivystančias rinkas. 
 

2012-05-24 „Ūkininko patarėjas“ spausdino straipsnį „Išankstinė grūdų derliaus sutartis: katė maiše ar 

naudingas sandoris?“. Grūdų augintojai, įvertinę žieminių pasėlių būklę, sako, kad derlius šiemet turėtų būti 

neblogas. Kai kurie ūkininkai su supirkėjais jau sudarinėja ir išankstines derliaus pardavimo sutartis. Tačiau 

parduoti tai, ko realiai dar neturi, rizikinga. Iš kitos pusės, taip darydamas rizikuoja ir pirkėjas. Juolab rinka 

neretai netikėtai „sužaidžia" kainomis. Pasėliai peržiemojo puikiai, su vasariniais buvo kiek nemalonumų dėl 

krušos, bet žieminiai neblogi. Jei seksis nuimti, derlius turėtų būti geras. Kiek žinau, kitose valstybėse situacija 

nėra labai gera, Lenkijoje ir kitur daug iššalo žieminių. Vadinasi, geros kokybės kviečių reikės, - situaciją 

apibendrina Romas Majauskas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas. Kai kurie ūkininkai, pasak 

jo, jau sudarinėja išankstines derliaus pardavimo sutartis, tačiau jis pats to nedaro. - Turiu sandėlius grūdams 

laikyti. Ne visada ir spėji nupjauti, kad turėtum aukščiausią rūšį. Kai jau turi ką parduoti, tada gali ir derėtis, - 

sako R. Majauskas. - Kainos irgi keičiasi, reikia stebėti. Pvz., praėjusi penktadienį dar siūlė po 690 Lt/t už 

ekstra klasės kviečius, pirmadienį jau 715 Lt. Per mano gyvenimą tik vienąkart papuolė, kad pavasarį labai 

nukrito kaina. Paprastai būna kaip rudenį arba pakyla po Naujųjų metų. Pasak R. Majausko, vis labiau su 

mūsiškiais konkuruoja ir Lenkijos supirkėjai. - Lenkijoje palankios sąlygos, jie netaiko nuoskaitų. Ūkininkams 

dabar pasirinkimo daugiau ir nereikia rizikuoti su išankstinėmis sutartimis. Nebent labai trūksta apyvartinių 

lėšų. Tokiu atveju pateisinu. Taigi reikia galvoti, skaičiuoti, kas geriau. Ir rizikuoti. Arba ne. O mūsų supirkėjai 

turėtų būti geranoriški. Jei ne, ieškosime būdų parduoti tiesiogiai. AB „Amilina" pirkinių direktorius Renatas 

Saikus sako, jog paskutiniu metu norinčiųjų sudaryti išankstines sutartis daugėja ir pažangesni ūkininkai taip 

parduoda apie 30-40 proc. savo derliaus. - Ūkininkai savo pasėlius draudžia, bet apsisaugoti nuo finansinių 

rizikų gana sudėtinga, paskutiniu metu labai šokinėja kviečių kainos. Bet būdų yra ir mes juos su ūkininkais 

taikome. Pvz., kontraktai sudaromi su tam tikra formule. Jeigu rinkoje kaina kyla, tai kyla ir ūkininkui. Tačiau 

ir mums yra rizikos nupirkti už neaiškią kainą nežinant, kada galėsi parduoti, tiksliau perdirbti ir parduoti 

galutini produktą. Mechanizmų mums apsisaugoti irgi yra, bet jie 100 procentų neapdraudžia nuo svyravimų, 

- pasakoja R. Saikus. - Daugiausia sudarę išankstines sutartis perka eksportuotojai ir nuostolių būna, kai 

ūkininkas ar bendrovė nevykdo sutarties. Tenka mokėti baudas ir už užsakyto laivo ncpanaudojimą, ir 

partneriui, kuris negauna sutarto kiekio. Net teismų yra buvę pra ėjusiais metais, - pasakoja ir Lietuvos grūdų 

perdirbėjų asociacijos konsultantas Raimondas Guobys. - Tokios sutartys yra rizikingos, bet tai eksportuotojų 

duona. Be išankstinių sutarčių jie nesukauptų reikiamo kiekio grūdų, taigi turi rizikuoti. Perdirbėjai šiuo atveju 

rizikuoja mažiau. O žemdirbys apskritai turi garantą, kad jo derlius bus supirktas. Ir kaina daugmaž aptariama 

išankstinėse sutartyse, vėliau ją galima koreguoti pagal rinkoje susidariusią situaciją. Tačiau jei bus ŽŪM 

patvirtinta tipinė sutartis, išankstines sutartis sudaryti bus rizikinga. Grudų augintojų asociacijos vadovas R. 

Majauskas sako. jog augintojams svarbus šiuo metu sprendžiamas klausimas dėl grūdų pirkimo-pardavimo 

sutarčių tipinių sąlygų patvirtinimo. - Dabar visos sąlygos yra parengtos supirkėjo ar perdirbėjo. Ir taip, kad 

apsaugotų save. Manau, kad Žemės ūkio ministerija ryšis šiam žingsniui ir patvirtins. Tai būtų sąžininga 

sutartis, kur būtų Įvertintos abiejų pusių rizikos, išlaikomas lygiateisiškumas. Dabar, jeigu ūkininkas atveža 

per drėgnus grūdus, tai jam nuskaito su visais priedais ir 1. 1. Bet jeigu atvežė ypač geros kokybės, tai niekas 

nepasiūlys nors kiek primokėti. Kalbėjome su supirkėjais iš Vokietijos, tai jie puse procento padidina svorį, jei 

jiems atveži sauscsnius. Abejingumas didesnis - jie vėl primoka. Atvežus kokybiškesnius rapsus prie rinkos 

kainos galima uždirbti papildomai 25 eurus, - sako R. Majauskas. Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos 

konsultantas R. Guobys sako, jog diskusijų šiuo klausimu buvo tikrai daug. Iš tiesų tai turėtų būti grūdų ir 

rapsų supirkimo sutartis, kurioje išdėstytos tipinės sąlygos, bet kadangi sąlygos nepaskelbtos oficialiai, tokiu 

atveju visa sutartis tampa tipinė, privaloma, nes nežinoma, kurie punktai yra privalomi, kurie ne. Lietuvos 

grūdų perdirbėjų asociacijos nariai, pasak R. Guobio, sutartimi nėra patenkinti, nes ji riboja konkurenciją ir 
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pažeidžia laisvosios rinkos principus. - Mes ne prieš tipines sąlygas, bet jos turi būti mums žinomos. Norime, 

kad Žemės ūkio ministerija patvirtintų, kurios sąlygos privalomos, kurios - ne. Dėl to ir vyksta derybos, - sako 

R. Guobys. Panašiai kalba ir AB „Amilina" pirkimų direktorius R. Saikus: „Iš principo mes esame ne už tipinę 

sutartį, o už sutarties sąlygas. Jeigu būtų tipinė sutartis, ji sugriautų konkurencinę aplinką. Tada netektų 

prasmės jokie išankstiniai sandoriai, neveiktų jokie ekonominiai svertai. Viena šalis turėtų visišką laisvę 

vykdyti arba nevykdyti sutarti, kita šalis turėtų tik vieną pareigą - vykdyti. Visame pasaulyje veikia rinkos 

ekonomika ir šioje vietoje nematyčiau išskirtinumo ir Lietuvoje. Be to, noriu pastebėti, kad mūsų ūkininkai 

yra išsilavinę, kad galėtų visiškai atsakyti už savo sutartinius Įsipareigojimus." 
 
 

2012-05-28 LR1 laidoje „Gimtoji žemė“ informavo „Seimas sugriežtino cheminių priemonių naudojimą 

žemės ūkyje“. Seimas sugriežtino cheminių priemonių naudojimą žemės ūkyje. Buvo priimtas naujos 

redakcijos europinis augalų apsaugos įstatymas, nustatantis fizinių asmenų ir įmonių veiklą susijusią su augalų 

apsaugos produktų registravimu, naudojimu, tiekimu rinkai. Seimo Kaimo reikalų komiteto vadovas 

Edmundas Pupinis akcentavo, kad Europos komisija jau yra pradėjusi pažeidimo procedūrą dėl to, jog Lietuva 

delsė perkelti į savo teisę Europos sąjungos reikalavimus. Žemdirbiai abejoja ar nepadaugės biurokratinių 

reikalavimų ir įvairiausių tikrintojų vizitų. Laidoja dalyvauja ir šia tema plačiau pasisako Lietuvos augalų 

apsaugos asociacijos direktorė Aušra Beniulienė, Žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius 

Jonas Sviderskis. 
 

2012-05-28 ELTA informavo „Per metus žemės ūkio produktų supirkimo kainos sumažėjo 

dešimtadaliu“. Šių metų balandžio mėnesį, palyginti su tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu, žemės ūkio produktų 

supirkimo kainos sumažėjo 10 proc., praneša Statistikos departamentas. Statistikos departamento teigimu, 

įtakos tam turėjo 21,2 proc. sumažėjusios augalininkystės produktų ir 2,3 proc. sumažėjusios gyvulių ir 

gyvulininkystės produktų supirkimo kainos. Iš augalininkystės produktų atpigo bulvės (68,5 proc.), grikiai 

(35,7 proc.), vaisiai (27,4 proc.), daržovės (27,3 proc.), ankštiniai augalai (22,9 proc.), kviečiai (19,5 proc.), 

kukurūzai (16,2 proc.), avižos (9,9 proc.), o pabrango miežiai (12,8 proc.), rapsų sėklos (1,5 proc.), javų 

mišiniai (1,1 proc.). Iš gyvulių ir gyvulininkystės produktų sumažėjo paukščių (32,1 proc.), avių ir ožkų (19,4 

proc.), natūralaus pieno (11,3 proc.) supirkimo kainos. Padidėjo kiaušinių (42 proc.), galvijų (9,4 proc.), kiaulių 

(8,2 proc.) supirkimo kainos. 2012 m. sausio-balandžio mėnesiais, palyginti su tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu, 

supirkta 2,6 karto daugiau vaisių, 2,3 karto daugiau ankštinių augalų grūdų. Taip pat supirkta 71 proc. daugiau 

javų, po 67 proc. daugiau bulvių ir daržovių, 20 proc. daugiau kiaušinių, 19 proc. daugiau avių ir ožkų, 13 

proc. daugiau paukščių, 8 proc. daugiau natūralaus pieno, 3 proc. daugiau kiaulių. Mažiau supirkta tik galvijų 

(1 proc.). 
 

2012-05-29 Verslo žinios spausdino straipsnį „Grūdų rinkos laukia perkratymas“. Žemės ūkio 

ministerijos skaičiavimais, šalyje pradedama įgyvendinti tiek projektų, kad grūdų suvartojimas vidaus rinkoje 

padidės iki 30 % ir tai pakeis šalies ūkio struktūrą. Ministerijos prognozės – mažės javų eksportas ir drauge 

augs galutinės produkcijos gamyba šalies viduje. Patys prekybininkai permainų nebijo ir spėja, kad tiesiog 

išaugs importas ir uosto bei geležinkelio apkrova, nes šalyje auginami maistiniai kviečiai, o naujoms fermoms 

reikės pašarinių. Gera žinia ta, kad šiemet laukiama geriausio per Nepriklausomybės laikotarpį derliaus. 

„Lietuvos eksportuotojai turės eiti į Latvijos, Estijos, Lenkijos, Kaliningrado srities rinkas. Nematau, kad 

ateityje eksportuotojai Lietuvoje galėtų plėsti verslą. Visgi didžiausi pelnai ir pajamos gaunami išvežant 

galutinius produktus, ne žaliavas”, – porina Vilius Kaikaris, UAB „Šiaurės vilkas” (ŠV) direktorius. Jis 

skaičiuoja, kad kuo vietoje bus daugiau perdirbimo pramonės, tuo geresnis šalies BVP ir daugiau darbo vietų. 

ŠV valdo 25.000 ha žemės. „Analizavome statomas gamyklas ir fermas, tačiau joms reikės pašarinių grūdų, o 

mes, ūkininkai, auginame maistinius, kurių pašarams niekas nepirks. Ūkio struktūra liks kokia buvusi. Tiesiog 

pašarinius grūdus įmonės importuos”, – kiek kitaip ateitį mato Ramūnas Karbauskis, UAB „Agrokoncernas” 

savininkas. Pasak jo, Žemės ūkio ministerija dėlioja teorinius skaičius, tačiau paprasčiausiai supainiojo javų 

rūšis. 30.000 ha valdantis koncernas imtis pašarinių kviečių auginimo neplanuoja, nes kol kas ši kultūra ne 

tokia pelninga. „Lietuvos uostai šiemet gali išvežti du nuo metų pradžios biržinės kainos svyravo ir kėlė nerimą 

kartus daugiau javų kaip pernai. Drauge tai mažina prekybos savikainą. Javus vešime, nes perprodukcija 

milžiniška. Antra vertus, uostas ir geležinkelis galės uždirbti, kai prasidės pašarinių grūdų importas”, – javų 

judėjimo kryptis braižo p. Karbauskis. Verslininkas savo nuomonę grindžia skaičiais – Lietuvoje auginti 

pašarinius javus ne taip pelninga, kaip maistinius. Ir prastesnės kokybės javai į ūkininkų sandėlius byra tik 

susiklosčius nepalankioms gamtinėms sąlygoms. Prekybininkai iš tiekimo vargu ar uždirbs, nes naujus 

objektus stato stambios įmonės, galinčios juos pirkti tiesiogiai. „Agrokoncernas” šiemet planuoja užauginti 
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100.000 t javų. Su koncernu susijusios įmonės išveš apie 800.000 t. „Reikia tik fantazijos ir mūsų verslo 

geografija plėsis. Uždirbs ne tik augintojai, bet ir vežėjai, nes javų kiekis didės”, – vertina p. Kaikaris. „Grūdai 

tik žaliava ir jos eksportas kenkia šaliai. Pagal mėsos ir pieno gamybą mes dar nepasiekėme 1989 m. Mūsų 

ūkiai ilgai buvo ne ekonominiai, bet socialiniai. Nekūrėme pridėtinės vertės, o tik leidome kaimo žmonėms 

pragyventi”, – pažymi Tautvydas Barštys, „KG Group“ vadovas. Jo skaičiavimais, iš 3,3 mln. t užaugintų javų 

šalies viduje suvartojama iki pusės. Verslininkas sako, kad kai vietoje yra tiek pašarų, galima sėkmingai plėtoti 

sritis, duodančias daugiau pridėtinės vertės nei prekyba žaliavomis. „KG Group” 46 mln. Lt investuos į jau 

turimų paukštynų plėtrą. Kartu su partneriais iš Izraelio statys naują kiaušinių fabriką, kurio beveik visa 

produkcija bus eksportuojama. Vien naujam objektui reikės 60.000 t grūdų per metus. Tokiu pat keliu eis ir 

Visvaldas Matijošaitis, „Vičiūnų” įmonių grupėsvaldybos pirmininkas. Jo teigimu, valstybei tik į gera, jei javai 

bus perdirbami vietoje ir išvežama ne žaliava, bet galutinis produktas. Grupė dešimtis milijonų litų investuoja 

į naujo paukštyno statybas. „Į gyvulininkystę ir kitas sritis neinvestuojame, nes rinka per daug 

neprognozuojama. Nuolat keičiasi supirkimo ir paramos sumos”, – aiškina p. Karbauskis. Anot jo, šiandien už 

galvos susiėmę gyvulininkystės sektoriaus atstovai, kuriems išmokos buvo sumažintos. Nelinksmos dienos ir 

pienininkams, nes supirkimo kainos krito 25%. Grūdų eksportuotojams gyvenimas bus sunkesnis. Kai daugiau 

javų vartos vietinė rinka, prekybininkai negalės formuoti palyginti didelių užsakymų. Drauge mažės ir jų 

pelnas”, – aiškina p. Barštys. Dariaus Zubo, AB „Linas Agro Group“ valdybos pirmininko, teigimu, tendencija, 

kad javų vartojimas vidaus rinkoje augs yra, tačiau dar neaišku, kiek planų bus įgyvendinta. „Mes dirbame ne 

tik eksportui. Vietos vartotojai iš mūsų perka taip pat palyginti didelius kiekius. Jei bus paklausa, prekiausime 

šalies viduje”, – aiškina p. Zubas. Jis planuoja eksportuoti 500.000 t lietuviškų ir latviškų grūdų. Tačiau vidinis 

vartojimas auga tiek Estijoje, tiek Latvijoje ir plėsti veiklą šiose valstybėse bus sunku. Bendrovė valdo apie 

14.000 ha žemės ir yra viena iš didžiausių šalies grūdų augintojų. „Pirksime maistinius ir pašarinius grūdus. 

Patys prekyba neužsiimsime. Tiekimą patikėsime ūkininkams ir profesionaliems prekybininkams”, – 

prekybininkų nenurašo p. Matijošaitis. Šiemet ūkininkai aktyviau nei ankstesniais metais derlių parduoda pagal 

išankstines sutartis. Kainos svyruoja ir vos tik jos šokteli, žmonės plūsteli pas prekybininkus sudaryti dar 

neužauginto derliaus sutarčių. Taip žemdirbiai siekia apsidrausti, nes nuo metų pradžios biržinės kainos 

svyravo ir kėlė nerimą. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos prezidentas Romas Majauskas pats taip pardavė 

dalį derliaus, nors iki šiol buvo nusiteikęs laukti javapjūtės. Žmogus pardavė miežius, kurių supirkimo kainos 

šoktelėjo. „Žmonės kainas fiksuoja. Rapsų supirkimo kainos vienos aukščiausių šiais metais ir ūkininkai 

nelaukia. Kviečių kainos taip pat patrauklios, tačiau išlieka rizika, kad jos kris. Dėl to ūkininkai skuba 

pasirašyti sutartis”, – apie prekybą grūdais pasakoja Ramūnas Karbauskis, UAB „Agrokoncernas” savininkas. 

„Agrokoncernas” pagal išankstines sutartis jau pardavė 60.000 t. iš planuojamų užauginti 100.000 t. „Sutartis 

ūkininkai pasirašinėja noriai. Juos gundo kaina”, – pritaria Darius Zubas, AB „Linas Agro Group“ valdybos 

pirmininkas. Šiemet „KG Group“ ir Vičiūnų įmonių grupei surėmus špagas dėl Vievio paukštyno (VP) 

kontrolės, Tautvydas Barštys, „KG Group“ vadovas, užsiminė, kad įmonės ruošiasi įvairiems kovos 

scenarijams ir yra parengusi naujo paukštyno projektą. „Į VP, tam, kad įmonė nežlugtų, investavome daugiau 

kaip 20 mln. Lt. Jei reikės trauktis, mes pasiimsime savo vištas ir įrenginius, kuriuos suvežėme. Turime ir 

atsarginį planą. Jau parengtas paukštyno Kaišiadorių rajone projektas, kelsimės ten. Kolegoms liks tušti 

pastatai“, – sakė p. Barštys. Ponas Barštys tuomet taip pat skaičiavo, kad jei viskas klostysis pagal grupės 

anksčiau numatytą planą, VP perėmimas jo grupei kainuos iki 60 mln. Lt, dar 20–30 mln. Lt teks investuoti į 

paukštyno modernizavimą. Tačiau nurodė, kad paukštyną Kaišiadorių rajone grupė vis tiek statys, nes nenori 

vienoje vietoje sukoncentruoti milžiniško paukščių kiekio. Šiemet balandį Panevėžio krakmolo gamybos AB 

„Amilina“ su 3 komerciniais bankais pasirašė sutartį dėl 182 mln. Lt sindikuotos paskolos investicijoms. Solidi 

infekcija leis įmonei per trejus artimiausius metus grūdų perdirbimą padidinti nuo dabartinių 240.000 t per 

metus iki 480.000 t, perdirbant apie 27% viso šalies kviečių derliaus. Papildomai pagamintas krakmolas bus 

chemiškai modifikuojamas popieriaus pramonei ir perdirbamas į gliukozės sirupą bei kitus sirupų mišinius. Ši 

produkcija skirta tiek maisto (vaisvandenių, gėrimų, konditerijos) pramonės vartotojams, tiek kitoms pramonės 

šakoms, pavyzdžiui, fermentų gamybai. Dideles investicijas planuojama nukreipti į infrastruktūros projektus: 

grūdų priėmimą, saugyklų ir kelių rekonstrukciją, vandens valymą ir pan. Bus tęsiamas „Vičiūnų“ įmonių 

grupė dar praėjusiais metais paskelbė, kad su keturiomis žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis Telšių rajone 

beveik 29 ha ploto sklype ruošiasi įkurti modernias vištides, pašarų gamybos, kiaušinių perdirbimo ir 

rūšiavimo gamyklas bei sandėlius. Anulėnų paukštyne būtų auginama 0,8 mln. vištų dedeklių. Žiniasklaidoje 

skelbta, kad per metus prireiks apie 30.000 t grūdų. Iš viso planuota investuoti apie 80 mln. Lt, dalį lėšų tikėtasi 

gauti iš ES fondų, o iš bankų planuojama skolintis didžiąją projekto vertės dalį – daugiau nei 50%. Visvaldas 

Matijošaitis, „Vičiūnų“ įmonių grupės valdybos pirmininkas, kalbėdamas apie projektą skaičiavo, kad per 

dieną visuose fabrikuose gamybai sunaudojama apie 800.000 kiaušinių, jie perkami iš kitų tiekėjų. • Vilius 

Kaikaris, UAB „Šiaurės vilkas” direktorius: „Lietuvos eksportuotojai turės eiti į Latvijos, Estijos, Lenkijos, 



Kaliningrado srities rinkas. Nematau, kad ateityje eksportuotojai Lietuvoje galėtų plėsti verslą. Visgi didžiausi 

pelnai ir pajamos išvežant galutinius produktus, ne žaliavas.” • Ramūnas Karbauskis, UAB „Agrokoncernas” 

savininkas: „Analizavome statomas gamyklas ir fermas, tačiau joms reikės pašarinių grūdų, o mes, ūkininkai, 

auginame maistinius, kurių pašarams niekas nepirks. Ūkio struktūra liks kokia buvusi. Tiesiog pašarinius 

grūdus įmonės importuos.”  Visvaldas Matijošaitis, „Vičiūnų” įmonių grupės valdybos pirmininkas: „Pirksime 

maistinių ir pašarinių grūdų. Patys prekyba neužsiimsime. Tiekimą patikėsime ūkininkams ir profesionaliems 

prekybininkams.” 2012 01 06 182,25 Maistinių kviečių kainos Paryžiaus „Nyse Liffe“ biržoje, EUR už toną • 

Tautvydas Barštys, „KG Group“ vadovas: „Grūdai tik žaliava ir jos eksportas kenkia šaliai. Pagal mėsos ir 

pieno gamybą mes dar nepasiekėme 1989 m. Mūsų ūkiai ilgai buvo ne ekonominiai, bet socialiniai. Nekūrėme 

pridėtinės vertės, o tik leidome kaimo žmonėms pragyventi.” 
 

2012-05-29 „Ūkininko patarėjas“ spausdino straipsnį „Pasitikėjimo telefonas. O gal ne mano kiaulės, ne 

mano pupos?“. „Nelegalių pesticidų platinimo mastai Europoje, taip pat ir Lietuvoje Įgavo grėsmingą mastą. 

Atsirado daug nelegalių ir pusiau legalių pardavėjų, įsitraukusių į falsifikuotų pesticidų gabenimo iš Azijos 

kraštų ir platinimo tinklus. Ūkininkai, spaudžiami užauginti produkciją kuo mažesne savikaina, dažnai 

susigundo ir nelegaliais pesticidais", - neabejoja Lietuvos augalų apsaugos asociacijos (LAAA) direktorė 

Aušra BENIULIENĖ. Apie naują mūsų šalyje kovos su nelegalių pesticidų platininiu būdą su LAAA direktore 

kalbėjosi „LP" korespondentė Rasa JAGAITĖ. - Ar iš tiesų nelegalių pesticidų platinimo mastai tokie dideli, 

kaip teigiama? - Padėtis tikrai rimta. Kaip teigia EUROPOL'as, padirbtų ir nelegalių pesticidų prekybai 

vadovauja itin gerai organizuotos nusikaltėlių grupuotės, turinčios savo parankinių daugelyje pasaulio kraštų. 

Tikslinės operacijos, bendradarbiaujant teisėsaugos, rinkos priežiūros ir augalų apsaugos produktų gamintojų 

organizacijoms, sunaikinti nelegalios prekybos tinklus yra vykdomos visoje Europoje. Šiais veiksmais 

siekiama apsaugoti Europos gyventojus nuo labai toksiškų chemikalų, galinčių sužaloti žmonių sveikatą, 

užteršti aplinką, užnuodyti mūsų maistą. - Ką darote, kad padėtis pasikeistų į gera ? - Mūsų asociacija ir jos 

nariai nuolat informuoja platintojus ir naudotojus, jog prekiauti ir naudoti leidžiama tik Lietuvos Respublikoje 

Įregistruotus augalų apsaugos produktus. Lietuvai, kaip ir kitoms Europos šalims, reikės parengti atitinkamas 

programas ir šviesti naudotojus apie nelegalius (suklastotus) augalų apsaugos produktus ir jų keliamą grėsmę 

bei mokyti juos tokių produktų atpažinimo metodų. Mes savo ruožtu ketiname prie to prisidėti. Mūsų asociacija 

palaiko ir palaikys kontroliuojančių institucijų veiksmus, nukreiptus nelegaliai prekybai pažaboti. Kartu su 

kitų šalių asociacijomis dalyvaujame Europos augalų apsaugos asociacijos vykdomame kovos su nelegalia 

prekyba projekte. Ir visiškai palaikome EUROPOL'o poziciją, kad būtina visapusiškai reaguoti kovojant su 

grėsmėmis sveikatai ir aplinkai, kylančiomis dėl nelegalių pesticidų prekybos ir platinimo, stiprinant 

teisėsaugos ir kitų valstybinių institucijų bei privataus sektoriaus partnerių bendradarbiavimą. Norėdami 

surinkti informaciją apie nelegalios prekybos apraiškas Lietuvoje ir perduoti ją teisėsaugos institucijoms, 

įkūrėme nemokamą pasitikėjimo telefono liniją. - Kaip atsirado ši mintis? Ar kitų šalių asociacijos turi tokias 

linijas? - Mes pasinaudojome Europos augalų apsaugos asociacijos gerąja praktika diegiant nemokamas 

karštąsias linijas kitose šalyse. Brazilija, Italija, Ispanija ir Graikija buvo pirmosios šalys, daugiau kaip prieš 

ketverius metus pradėjusios tokias linijas naudoti. Simboliška, kad kai kuriose šalyse pasitikėjimo telefonu 

reklamai buvo naudojamas plakatas su keturiolika plačiai atmerktų akių porų. Juk naudotojai iš tiesų turi būti 

labai budrūs ir atidžiai rinktis, iš ko ir kokius produktus jie perka. Jeigu produkto kaina gerokai mažesnė už 

rinkos kainą, tai jau rimtas signalas, kad produktas gali būti falsifikatas. O kur dar, švelniai tariant, neišvaizdi 

pakuotė, vietoj gamyklinės etiketės su reikiama informacija bet kaip priklijuotas lipdukas... - Kaip veikia 

nemokamas pasitikėjimo telefonas? - Paskambinus 8 800 20066, Įsijungia autoatsakiklis, išklausius žinutę, 

galima palikti pranešimą. Skambinantysis neatskleidžia savo tapatybės, tik perduoda jam žinomus faktus apie 

neteisėtą augalų apsaugos produktų platinimą ir naudojimą. Mes skatiname, kad šiuo telefonu naudotųsi augalų 

apsaugos produktų platintojai ir naudotojai bei visi neabejingi piliečiai, turintys pagristų įtarimų dėl neteisėtų 

veikų, susijusių su falsifikuotais pesticidais. Geriausias patarimas būtų neprisipirkti toksiško šlamšto, kad 

vėliau netektų jo labai brangiai sunaikinti. Pagal naują Augalų apsaugos įstatymą „fiziniai ar juridiniai asmenys 

uždraustus tiekti rinkai ir naudoti augalų apsaugos produktus privalo savo lėšomis išimti iš apyvartos ir 

sunaikinti taip, kad nebūtų padaryta žalos žmonių sveikatai ir aplinkai" (18 straipsnis 2). - Telefono linija jau 

veikia. Ar patenkinti pirmaisiais rezultatais? - Apie rezultatus dar anksti kalbėti, tik galiu patvirtinti, kad 

skambučių būta, ir kontroliuojančios institucijos jau pradėjo savo darbą. Prisipažinsiu, iš pradžių maniau, jog 

žmonės bus nelabai linkę skambinti. Galbūt lietuvių sąmoningumas jau tiek išaugo, kad jie yra pribrendę 

pilietiškiems veiksmams. Be to, tikriausiai skambinusiesiems padėjo susivokti pernai ir šiemet žiniasklaidos 

priemonėse skelbta informacija apie nelegalių pesticidų daromą žalą. - Kaip manote, kokie motyvai skatina 

paskambinti? - Aš manau, kad žmonės pradeda suprasti, jog nebegalima elgtis lyg tai būtų „ne mano kiaulės 

ne mano pupos". Ir kiaulės mano, ir pupos, nes tai liečia mus visus valgytojus. 
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2012-05-29 BNS spausdino straipsnį „Linas Agro Group" konsoliduotas pelnas per devynis mėnesius 

išaugo 7 kartus 76,9 mln. litų“. Žemės ūkio investicijų bendrovės "Linas Agro Group" grupė per devynis 

finansinius mėnesius pernai liepą-šiemet kovą uždirbo 76,856 mln. litų konsoliduoto grynojo pelno - 6,8 karto 

daugiau negu praėjusiais finansiniais metais tuo pačiu laikotarpiu. Palyginamuoju metu grupės konsoliduotos 

pajamos sumažėjo 5 proc. iki 1,083 mln. litų, pranešė "Linas Agro Group" per "Nasdaq Omx" Vilniaus biržos 

informacinę sistemą. Įmonė devynių mėnesių finansinėje ataskaitoje nurodė, kad per devynis mėnesius grupės 

pajamos sumažėjo dėl Ukrainos įmonės "Ukragro NPK" pardavimo, prastesnio derliaus. "Pagrindinės 

priežastys, nulėmę prekybos apimčių mažėjimą buvo Ukrainos trąšų gamybos ir prekybos įmonės pardavimas, 

gana vidutiniškas grūdų ir rapsų derlius Baltijos šalyse, prekybos Serbijoje sustabdymas. Didžiąją Grupės 

prekybos apimties dalį sudarė prekyba grūdais ir aliejinių augalų sėklomis – 455 mln. litų, arba 42 proc. visos 

prekybos apimties – bei prekės žemės ūkiui – 367 mln. litų, arba 34 proc. prekybos apimties", - rašoma 

atskaitoje. Didžiąją produkcijos dalį grupė parduoda užsienyje – prekyba su užsienio šalimis sudarė 77 proc. 

apyvartos. Pagrindiniai eksporto regionai buvo Europa (34 proc.), NVS (26 proc.), Azija (12 proc.). Pasak 

ataskaitos, visų grupės veiklos segmentų devynių mėnesių finansiniai rezultatai buvo geri, dėl to išaugo 

grynasis pelnas. "Augantis grupės pelningumas parodo, kad buvo sugebėta suvaldyti neigiamus padarinius, 

sąlygojusius prastą 2010–2011 metų prekybos sezoną, ir patvirtina sėkmingą "Linas Agro Group" veiklos 

strategiją", - nurodoma ataskaitoje. 
2012-05-30  www.manoukis.lt spausdino publikacijas: 1)„Vidurio Europai reikia lietaus“. Vidurio 

Europos regionuose jaučiama papildomų kritulių būtinybė - be jų bus sudėtinga tikėtis gerų grūdų derliaus 

perspektyvų. Balandžio pabaiga išsiskyrė karštais orais ir kritulių trūkumu, o tai kelia susirūpinimą dėl būsimo 

derliaus, sako „Strategies Grains" ekspertai.Balandžio mėnesį šiek tiek nulijo Pietryčių Europoje, bet šių 

kritulių nepakanka normaliam pasėlių vystymuisi.Mažiausiai lijo Vengrijoje ir Slovakijoje. Vakariniuose ES 

regionuose kritulių buvo gausiai, todėl sumažėjo susirūpinimas dėl derliaus Jungtinėje Karalystėje, 

Prancūzijoje ir Šiaurės Italijoje. Taip pat pagerėjo padėtis Ispanijoje, kur lietūs aplankė šiaurinius rajonus. 

Tačiau šalies pietuose krituliai iškrito per vėlai, tad pasėlių būklė nėra labai gera.Gegužės viduryje būta 

staigaus atšalimo Prancūzijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje - tai taip pat kelia tam tikrą ekspertų susirūpinimą. 2) 

Lietuvos grūdų eksportuotojai turės eiti į kaimynų rinkas“. Šiemet laukiama geriausio per Lietuvos 

Nepriklausomybės laikotarpį derliaus, rašo „Verslo žinios". „Lietuvos eksportuotojai turės eiti į Latvijos, 

Estijos, Lenkijos, Kaliningrado srities rinkas", - sakė bendrovės „Šiaurės vilkas" direktorius Vilius Kaikaris. 

Bendrovė „Agrokoncernas" šiemet planuoja užauginti 100 tūkst. tonų javų. Su koncernu susijusios įmonės 

išveš apie 800 tūkst. tonų. „Linas Agro Group" valdybos pirmininko Dariaus Zubo teigimu, tendencija, kad 

javų vartojimas vidaus rinkoje augs yra, tačiau dar neaišku, kiek planų bus įgyvendinta. „Linas Agro Group" 

planuoja eksportuoti 500 tūkst. tonų lietuviškų ir latviškų grūdų. Tuo tarpu „KG Group" 46 mln. litų investuos 

į jau turimų paukštynų plėtrą. Kartu su partneriais iš Izraelio statys naują kiaušinių fabriką, kurio beveik visa 

produkcija bus eksportuojama. Vien naujam objektui reikės 60 tūkst. tonų grūdų per metus. 
 

2012-05-30 LR1 laidoje Gimtoji žemė informavo „Nors žieminiai rapsai peržiemojo puikiai, ne visi 

ūkininkai šiandien gali pasidžiaugti gražiais pasėliais“. Nors žieminiai rapsai peržiemojo puikiai, ne visi 

ūkininkai šiandien gali pasidžiaugti gražiais pasėliais. Siekdami kuo didesnio derliaus, žemdirbiai vis 

„tobulina" auginimo technologijas ir prisidaro bėdų. Mokslininkai įspėja - daugiakompenenčiai mišiniai gali 

būti pražūtingi rapsams. Augintojai, siekdami sutaupyti laiko ir lėšų, purškia rapsų pasėlius įvairiausiais 

fungicidų, insekticidų, herbicidų, skystųjų trąšų mišiniais, pridedant įvairių paviršiaus aktyviųjų medžiagų. 

Augalų apsaugos specialistės pateikia ir neseniai matytą konkretų pavyzdį: rapsų augintojas, susižavėjęs 

įvairių kompanijų rekomendacijomis, palyginti sveikai ir vešliai atrodžiusius žieminius rapsus prieš pat 

žydėjimą nupurškė 7 komponentų mišiniu ir visiškai sunaikino apie 150 ha žieminio rapso pasėlį, kurio 

derlingumo prognozė buvo apie 5 tonos iš hektaro. 
 

2012-05-30 ŽŪM informacija „Konkurencijos užtikrinimas ES naudingas visiems maisto sektoriaus 

dalyviams“. Europos konkurencijos tinklas paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad aktyvus konkurencijos 

teisės įgyvendinimas visos Europos maisto sektoriuje, ypač perdirbimo ir gamybos lygmeniu, buvo naudingas 

ūkininkams, tiekėjams ir vartotojams. Ataskaitoje parodoma, kad pastaruosius kelerius metus konkurencijos 

institucijos Europoje maisto sektoriui teikė pirmenybę ir kad nuo 2007 m. kilusios maisto kainų krizės jų veikla 

suintensyvėjo. Europos konkurencijos tinklas jungia Europos Komisiją ir 27 valstybių narių nacionalines 

konkurencijos institucijas.Už konkurencijos politiką atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas 

Joaquínas Almunia sakė: „Konkurencijos institucijos visoje Europoje deda didžiules pastangas, kad maisto 

rinkos būtų palankios ir tiekėjams, ir vartotojams. Kuriame nors maisto tiekimo grandinės etape pasirodžius 
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http://www.tns.lt/media-intelligence/public/index.php?mod=main&sub=details&id=10301562&itd=MTAzMDE1NjJ8NjI2fGZjNzJhMzcwMDc3OTE3YzI5OGI2YjVmZjZhNTUwZmIx
http://www.tns.lt/media-intelligence/public/index.php?mod=main&sub=details&id=10301562&itd=MTAzMDE1NjJ8NjI2fGZjNzJhMzcwMDc3OTE3YzI5OGI2YjVmZjZhNTUwZmIx


konkurencijai nepalankios veiklos požymių, institucijos nedelsdamos imdavo juos šalinti. Būtų galima 

nuveikti ir daugiau: siekdami našumo kai kurie gamintojai galėtų persitvarkyti ir jungti veiklą, o kai kurios 

valstybės kelia nepagrįstas reguliavimo kliūtis mažmeninei prekybai. Konkurencijos institucijos yra 

pasirengusios spręsti tuos klausimus ES ir nacionaliniu lygmeniu.“Remiantis pastarojo meto Europos 

Komisijos ir nacionalinių konkurencijos institucijų veikla konkurencijos srityje, ataskaitoje pateikiama išsami 

informacija, kaip konkurencija veikia maisto sektoriuje 2004–2011 m. Europos konkurencijos institucijos 

ištyrė daugiau nei 180 antimonopolinių bylų, priėmė sprendimus dėl beveik 1300 įmonių susijungimų ir 

daugiau nei 100 atvejų vykdė stebėjimą. Daugiausia bylų buvo susijusios su perdirbimu ir gamyba, šiek tiek 

mažiau – su mažmenine prekyba. Institucijos uždraudė daugiau nei 50 kartelinių susitarimų dėl kainų 

nustatymų, rinkų ir vartotojų pasidalijimo, slaptos verslo informacijos mainų, ūkininkus ir tiekėjus žlugdžiusių 

antikonkurencinių veiksmų.Stebėdamos rinką konkurencijos institucijos analizavo, kaip maisto rinkos veikia. 

Dažnai paaiškėdavo, kad nepriimtinas rinkos permainas galima paaiškinti daugeliu priežasčių, o rinkos dalyvių 

konkurencijos stoka – tik viena galima iš jų.Konkurencijos institucijos taip pat ragino tobulinti reguliavimą, 

pavyzdžiui, keisti arba atšaukti įstatymus, trukdančius plėtoti mažmeninę prekybą, ir priimti kodeksus arba 

įstatymus, kurie užkirstų kelią nesąžiningai komercinei veiklai.Jos taip pat ragino gamintojus pasinaudoti 

našumo didinimo galimybėmis ir stiprinti pozicijas vertės kūrimo grandinėje, pavyzdžiui, kuriant 

kooperatyvus.Europos konkurencijos institucijos maisto sektoriui ir toliau teiks pirmenybę. Šiuo metu jos 

nagrinėja dar apie 60 antimonopolinių bylų ir toliau vykdo stebėjimą. Kaip ir anksčiau, jos koordinuos 

veiksmus per Europos konkurencijos tinklą, o ateityje bendradarbiavimą plės.Ataskaita parengta gavus 

Europos Parlamento narių prašymą paaiškinti, kokių veiksmų konkurencijos institucijos ėmėsi maisto 

sektoriuje. Ji pratęsia 2009 m. spalio 28 d. Komisijos komunikatą „Veiksmingesnė Europos maisto produktų 

tiekimo grandinė“Komunikate Europos konkurencijos tinklui priklausančios konkurencijos institucijos 

ragintos formuoti bendrą poziciją siekiant geriau nustatyti maisto produktų rinkoms būdingas problemas ir 

ateityje geriau koordinuoti veiksmus. 
 
2012-05-31 LR1 laidoje Gimtoji žemė skelbė „Šiemet laukiama geriausio per Lietuvos 

nepriklausomybės laikotarpį derliaus“. Šiemet laukiama geriausio per Lietuvos nepriklausomybės 

laikotarpį derliaus. Pasak bendrovės bendrovės „Šiaurės vilkas“ direktoriaus Viliaus Kaikario, Lietuvos 

eksportuotojai turės eiti į Latvijos, Estijos, Lenkijos, Kaliningrado srities rinkas. Bendrovė „Agrokoncernas“ 

šiemet planuoja užauginti 100 tūkst. tonų javų. Su koncernu susijusios įmonės išveš apie 800 tūst. tonų. „Linas 

Agro Group“ planuoja eksportuoti 500 tūkst. tonų lietuviškų ir latviškų grūdų. Tuo tarpu „KG Group“ 46 mln. 

litų investuos į jau turimų paukštynų plėtrą. Kartu su partneriais iš Izraelio statys naują kiaušinių fabriką, kurio 

beveik visa produkcija bus eksportuojama. Vien naujam objektui reikės 60 tūkst. tonų grūdų per metus. 
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