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ŽINIASKLAIDOJE:  

2012-03- 01 DELFI rašė: „Žemdirbiai jau skaičiuoja nuostolius” 
Ypač dėl derliaus praradimų sunerimusios pajūrio ūkininkų bendrovės, kurios sako dėl žiemos šalčių 
praradusios beveik visus rapsų pasėlius.Ūkininkai „Panoramai“ teigė, kad pajūryje nemažai būsimo derliaus 
prarasta, nes šalčiai prasidėjo kai ant žieminių pasėlių dar nebuvo sniego. 
Toliau nuo jūros šiemetė žiema, panašu, nepridarė tiek žalos, kiek pernykštė, nes sniego pakako. Bet jei 
kovą paspaus šaltis, žiemkenčiai dar gali nukentėti. 
 
„Per pastarąjį dešimtmetį labai daug tų veislių privežta iš Europos. Jos duoda didelį derlių. Bet paskutiniai 
metai parodė, kad Lietuvoje yra ir žiema, ir sėjant reikia ir į tai atkreipti dėmesį, pasirinkti gal mažesnio 
derlingumo, bet atsparias veisles, kurios patikimiau peržiemos“, – apie ūkininkų bėdas kalba Žemės ūkio 
rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas.Kai iššalus žiemkenčiams, tenka laukus atsėti, dažniausiai nuostoliai 
gula ant žemdirbių pečių, nes kelti grūdų kainų jie sako negalintys. 
Pranešama, kad dėl šalčių žuvo dalis pasėlių Prancūzijos rytuose, Ukrainoje, kai kuriose kitose Europos 
šalyse. 

 

2012-03-01 www.manoukis.lt „Linas Agro Group”grynasis pelnas per 6 mėnesius išaugo 69 proc. 
 Integruota žemės ūkio investicijų bendrovė "Linas Agro Group" per šešis šių finansinių metų mėnesius 
uždirbo 21,634 mln. litų neaudituoto konsoliduoto grynojo pelno - 68,7 proc. daugiau nei per atitinkamą 
ankstesnių finansinių metų laikotarpį, kai įmonės grynasis pelnas buvo 12,827 mln. litų. 
Bendrovės konsoliduotos pardavimo pajamos pirmąjį šių finansinių metų pusmetį padidėjo 9,1 proc. iki 
868,668 mln. litų, teigiama "Linas Agro Group" šešių mėnesių veiklos ataskaitoje. Įmonės finansiniai metai 
prasideda liepos mėnesį ir baigiasi kitų metų birželį. 
Ataskaitoje "Linas Agro Group" nurodė, kad apyvarta pakilo, nes daugiau parduota trąšų, kviečių ir žaliavų 
pašarams. Anot bendrovės, išaugo prekyba trąšomis Ukrainoje, be to, didėjo trąšų kainos. 
Įmonės ataskaitoje rašoma, kad siekiant geriau valdyti riziką grupė pernai atsisakė prekybos kukurūzais 
Serbijoje, dėl prasto rapsų derliaus sumažėjo prekyba - nuo 112 iki 83 tūkst. tonų - šiuo produktu Baltijos 
regione, tačiau sėkmingai buvo prekiaujama kviečiais, kurių prekybos apimtys išaugo nuo 219 iki 230 tūkst. 
tonų. 
"Linas Agro Group" pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą (EBITDA) pernai padidėjo 2 kartus iki 
38,4 mln. litų ir pasiekė vieno geriausių - 2009-2010 metų sezono - EBITDA lygį (38 mln. litų), rašoma 
ataskaitoje.Bendrovės antrinės įmonės "Dotnuvos projektai" ir "Jungtinė ekspedicija" per šešis mėnesius 
bendrai uždirbo beveik 2,4 mln. litų grynojo pelno. 
54,16 proc. "Linas Agro Group" akcijų gruodžio pabaigoje valdė Danijos bendrovė "Akola", 14,33 proc. 
Švedijos SEB, 10,73 proc. - Darius Zubas, 6,96 proc. - Estijos "Swedbank" klientai. 

 

2012-03-02 www.manoukis.lt rašė: „Pelningi sprendimai aktualūs visiems” 
Esant didelėms žemės ūkio produkcijos prekybos apimtims, labai svarbu turėti kuo geresnes būsimos 
produkcijos kokybės garantijas, tad artėjant augalų vegetacijos sezonui, šalies žemdirbiai kviečiami į 
seminarus, kuriuose pristatomos augalininkystės srities naujovės, rinkų tendencijos ir ieškoma racionaliausių 
sprendimų. 
Tarptautiniu mastu pripažinta 21-us metus žemės ūkio versle skaičiuojanti kompanija „Linas Agro" kasmet 
eksportuoja apie 0,5 mln. tonų grūdinės produkcijos - 100 tūkst. tonų rapsų ir beveik 400 tūkst. tonų kviečių. 
„Verslą vystyti reikia atsakingai. Lietuvoje panašia veikla užsiima apie 15-16 kompanijų. Mes išsiskiriame tuo, 
kad turime išskirtines augalininkystės technologijas ir jas pritaikome konkrečiame ūkyje", - pabrėžė vakar 
„Karpynėje" Raseinių, Jurbarko, Tauragės ir Šilutės rajonų žemdirbiams surengtame seminare „Linas Agro" 
Augalininkystės skyriaus vadovas Nerijus Lukianskis. Jis pabrėžė ir kitus kompanijos privalumus - 
kvalifikuotas konsultacijas, punktualų prekių pristatymą ir patogų atsiėmimą, išbandytus (Lukšių ir 
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Aukštadvario ŽŪB laukuose) produktus, palankias tiekiamų prekių ir superkamos produkcijos kainas (jos, 
beje, visada skelbiamos viešai) bei tvarkingą atsiskaitymą (per 7-30 dienų). 
Vakar Karpynėje buvo susirinkę Raseinių, Jurbarko, Tauragės ir Šilutės rajonų žemdirbiai 
Išplėtotas elevatorių tinklas dengia visą Lietuvą - Šiauliai, Joniškis, Kretinga, Kėdainiai, Pasvalys, Kupiškis, 
Lukšiai (Šakių r.), Vilkaviškis, šiemet bus pastatytas elevatorius Gustonyse (Panevėžio r.). Laikinos 
sezoninės derliaus supirkimo aikštelės įrengtos Medeikių (Biržų r.) ir Sidabravo (Radviliškio r.) žemės ūkio 
bendrovėse bei Kuršėnuose, išplėsta infrastruktūra Klaipėdos uoste, jūrų krovinių kompanijos „Klasco" 
teritorijoje (produkciją galima pristatyti tiesiai ten). 
Augalų apsaugos produktų rinkoje - taip pat daug naujienų. Pagrindiniai „Linas Agro" partneriai augalų 
apsaugos srityje - kompanijos „Syngenta" ir „BASF". „Syngenta Agro Services AG" produktų plėtros vadovas 
Arnoldas Čepelė akcentavo naują beicą Celest Trio, insekticidą rapsams Plenum (aktualus visiems, kas 
turėjo problemų su rapsinių žiedinukų atsparumu pirektroidams) bei insekticidą vasariniams ir žieminiams 
javams Eforia. 
Kaip visada žemdirbius domina grūdų ir rapsų kainų prognozės. Kaip pastebi N. Liukenskis, yra nemažai 
veiksnių, palaikančių aukštų kainų tendencijas (susirūpinimas dėl blogų javų žiemojimo sąlygų Juodosios 
jūros regione, Rytų Vokietijoje, Vakarų Lenkijoje; prastas kukurūzų ir sojų pupelių derlius Brazilijoje ir 
Argentinoje, gandai apie Rusijos ir Ukrainos planus sustabdyti grūdų eksportą įvedus eksporto muitus ir 
pan.). 
Tačiau ne mažiau veiksnių, palaikančių kainų mažėjimo tendencijas (rekordinės kviečių atsargos Australijoje, 
rekordiškai didelio kviečių derliaus prognozė Indijoje, kur javapjūtė prasidės maždaug po 1,5 mėnesio, 
kalbos apie grūdų rinkos „perkaitimą" - investuotojai traukiasi iš biržos ir t. t.). Situacija rinkoje greitai keičiasi 
ir ilgalaikių prognozių niekas nedalija. 
„Nepamirškime laikų, kai ir intervencinė kaina buvo labai gera", - priminė N. Liukenskis, reziumuodamas, kad 
didelio kainų augimo tikėtis nereikėtų. O tiems žemdirbiams, kurie dar turi grūdų ir laukia geriausių kainų, jis 
patarė grūdus palaikyti iki gegužės mėnesio, kuomet atslūgs rusiškų grūdų eksportas ir tai galbūt dar šiek 
tiek kilstelės grūdų kainas rinkoje. 
 

2012-03-01 DELFI informavo:”Kooperatyvus suvienijo nauja asociacija“ 

Prieš porą dienų Registrų centre įregistruota nauja kooperatyvus vienijanti Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų 
asociacija (LŽŪKA). Trijų kooperatyvų - „Joniškio aruodo", „Lit-koop" ir „Šiaurės aruodų" - iniciatyva suburta 
savivaldos organizacija ketina priimti į savo gretas ir kitus šalies kooperatyvus bei žada deramai atstovauti 
susikooperavusių ūkininkų interesams.Pasak LŽŪKA direktoriaus ir valdybos pirmininko Dainiaus Kižausko, 
svarbiausias asociacijos tikslas - dar labiau stiprinti kooperaciją, įrodyti, kad susivienijus ne tik balsas labiau 
girdimas, bet ir rizikų mažiau. 
„Esame pasirengę skleisti žinias apie kooperacijos naudą, konsultuoti kooperatyvų narius, organizuoti 
konferencijas, seminarus, nusiteikę skatinti užaugintos produkcijos eksportą, ieškoti ekonomiškai 
naudingiausių būdų narių užaugintai produkcijai perdirbti. Asociacijos nariams suvienodinus pardavimų 
strategijas, galima derėtis dėl palankesnių sąlygų ne tik su vietos, bet ir su užsienio perdirbėjais“, - teigė D. 
Kižauskas. 
Pasak jo, Lietuvoje iki šiol niekas neatstovavo kooperatyvams, kurių kuriasi vis daugiau. Kitos asociacijos 
rūpinasi pavieniais ūkininkais ar žemės ūkio bendrovėmis. „Mes sieksime savo nariams naudingų politinių ir 
teisinių sprendimų. Pavyzdžiui, bandysime išsireikalauti, kad ir kooperatyvams būtų supaprastinta tvarka 
įsigyti dažyto dyzelino lengvatinėmis sąlygomis", - teigė LŽŪKA direktorius. 
Nauja asociacija ieškos abipusiai naudingų kontaktų ir su Žemės ūkio rūmais, Lietuvos ūkininkų sąjunga, 
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba bei kitomis 
institucijomis;LŽŪKA priklausantys kooperatyvai vienija per 100 narių, kurie iš viso dirba per 20 tūkst. ha. 
Naujos asociacijos valdybą suformuota iš 5 asmenų. Be D. Kižausko į valdybą dar išrinkti Arminas Kildišis 
(vicepirmininkas, ekspertas), Alvydas Vizbickas („Joniškio aruodas" valdybos pirmininkas), Armis Urbanskas 
(kooperatyvo „Lit-koop" narys), Aurimas Garlauskas (kooperatyvo „Šiaurės aruodai" narys). 
  

2012-03-07 „Verslo žinios“rašė: „Žemdirbiams ir perdirbėjams suteikta mažiau garantijų, bet 
už didesnę sumą” 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas bankams ir kredito unijoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams bei 
perdirbėjams išduotus 17,2 mln. Lt kreditų sausio-vasario mėnesiais suteikė 50 garantijų už 9,4 mln. Lt. 
Pasak fondo, apie 70% visų kreditų su garantija šiemet skiriama Europos Sąjungos lėšomis 
finansuojamiems projektams įgyvendinti, dažniausiai perkama žemės ūkio technikos, kitos gamybinės 
įrangos. 
Vasarį, kaip ir sausio mėnesį, aktyviausiai kreditus su garantija teikė Medicinos bankas - sausį-vasarį jis 
suteikė 31% visų kreditų su garantija. SEB bankas suteikė 26%, DNB bankas - 19% visų kreditų. 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo 
verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus kreditus investicijoms ar trumpalaikiam turtui įsigyti. 
Kredito įstaigoms garantuojamas iki 70% (už jaunųjų ūkininkų kreditus – iki 80%) negrąžinto kredito sumos 
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grąžinimas. Šiemet garantijos pradedamos teikti ir lizingo bendrovėms už žemdirbių ir žemės ūkio produktų 
perdirbėjų perkamą naują žemės ūkio techniką bei kitus įrengimus. 
Per visą fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteiktos 3.859 garantijos už 993 mln. Lt, tai žemdirbiams 
iš kredito įstaigų leido pasiskolinti 1,6 mlrd. Lt. 

 

2012-03-07 www.manoukis.lt informavo:“Rusija eksportavo rekordinį kviečių kiekį“ 

 Rusija nuo praėjusių metų liepos 1 d. iki šiandien eksportavo 20,6 mln. t grūdų, iš jų 16,9 mln. t kviečių. 
Kovą grūdų eksporto kiekis turėtų pasiekti 23 mln. tonų, pranešė Rusijos žemės ūkio ministerijos atstovai. 
Rusijos žemės ūkio rinkos tyrimo instituto generalinis direktorius Dmitrijus Rylko sakė, kad niekada anksčiau 
iš Rusijos nebuvo išvežtas tokio milžiniškas kiekis grūdų. Jis atkreipė dėmesį, kad dėl to labai sumažėjo 
šalies grūdų atsargos, nors Rusijos žemės ūkio ministerijos atstovai tai neigia. 
Pasaulinėse rinkose, D. Rylko žodžius cituoja agronews.ru, šiuo metu kaip tik yra sukauptos didelės grūdų 
atsargos - 211 mln. tonų. Dėl to pastebimas kainų mažėjimas. 

 

2012-03-07 BNS  informavo:"Litagros" konsoliduota apyvarta pernai padidėjo beveik 8 proc. iki 
349 mln. litų - "Invalda“ 

Žemės ūkio bendrovė "Litagra", preliminariais konsoliduotais duomenimis, pernai pasiekė 338,8 mln. litų 
apyvartą - 7,8 proc. didesnę negu 2010-aisiais, kai ji buvo 314,4 mln. litų. 
2011-ųjų "Litagros" apyvartą 2011 metų finansinėje ataskaitoje paskelbė viena įmonės akcininkių, investicijų 
bendrovė "Invalda", valdanti 36,88 proc. "Litagros" akcijų."Litagros" grupės konsoliduota apyvarta pernai per 
tris ketvirčius buvo 271,7 mln. litų – 17,5 proc. didesnė nei tuo pačiu 2010-ųjų laikotarpiu (231,3 mln. litų), 
pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) išaugo 19 proc. – nuo 16,3 mln. 
iki 19,4 mln. litų. 
"Invalda" pernai gruodį už 38,6 mln. litų įsigijo 36,9 proc. akcijų. Tai yra antroji "Invaldos" investicija į žemės 
ūkio verslą - pirmoji buvo didžiausios žemės ūkio investicijų bendrovės "Agrowill Group" akcijų paketo 
įsigijimas: 2003–2008 metais "Invalda" į ją investavo 4,1 mln. litų, o 2009–2010 metais pardavė už 5,1 mln. 
litų."Litagros" valdybos pirmininkas bei steigėjas Gintaras Kateiva valdo 37 proc., "Cedus Invest" – 36,9 
proc., investicijų fondas "Amber Trust II" – 18 proc., "Litagros" grupės vadovai Džiugas Grigaliūnas ir 
Adomas Grigaitis – atitinkamai 6,4 proc. ir 1,7 proc. "Litagros" akcijų. 
 

2012-03-08 „Ūkininko patarėjas“ informavo:“Be žemės ūkio valstybės pažanga neįsivaizduojama“ 
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos duomenimis, pernai žemdirbiai už parduotą produkciją gavo per 
4,1 mlrd. Lt. Dar nė karto nuo 2004-ųjų, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, mūsų ūkininkai ir žemės ūkio 
bendrovės negalėjo pasigirti tokiomis rekordinėmis pajamomis, net ikikriziniais 2008-aisiais (tada užsidirbta 
4,092 mlrd. Lt pajamų). Komentaras 6iuo klausimu 
ARVI įmonių grupės viceprezidentas, Aleksandro Stulginskio universiteto docentas Alfonsas Sigitas 
TAMOŠIŪNAS: „Tokie statistiniai duomenys tik dar kartą įrodo, kad mūsų šalies žemės ūkio politika net ir 
besikeičiant valdžioms, sąlyginės gerovės laikais ir sunkmečiu, buvo nuosekli, neblaškoma į šalis. Tie 
žmonės, kurie tvirtino, kad Lietuvai nereikia žemės ūkio, grubiai pasakysiu, labai stipriai susimovė. Kai buvau 
Žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorius, Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertai mus tiesiog 
bombarduodavo „autoritetingomis" išvadomis, kad žemės ūkis yra atsilikusių, neišsivysčiusių šalių 
ekonomikos šaka. Tačiau mūsų žemdirbiai visą laiką tikėjo tuo, ką daro, nesileido „perauklėjami". Žemdirbiai 
- galbūt patys didžiausi Lietuvos optimistai. Jie juk sėja nežinodami, kokie valiutų kursai bus po metų. Mūsų 
ūkininkų pajamos nukrito ne iš dangaus. Tas padidėjimas - dėsningas. Lietuvoje jau susiformavo 
profesionalių žemdirbių sluoksnis. Jie įsigy ja šiuolaikinės technikos, atidžiai domisi pasaulinių maisto 
produktų rinkų pokyčiais ir kryptingumais, dažnas baigęs Aleksandro Stulginskio (buvusį Žemės ūkio) 
universitetą, rengiantį gerus specialistus. Lietuvoje yra tokių ūkių, kurių derliai kelia nuostabą. Štai 
žemdirbiai, su uždarosios akcinės bendrovės „Siaurės vilkas" augalininkystės skyriumi sudarę salyklinių 
miežių, vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių rapsų auginimo programas, aprūpinti sėklomis, trąšomis, 
augalų apsaugos priemonėmis iš „Šiaurės vilko" atsargų, prikulia ir po 8 t grūdų iš hektaro. O juk Lietuvos 
žemių negalima lyginti su Žemutinės Saksonijos, Ukrainos ar Moldovos dirvomis. Ten žemės našumas - 100 
balų, pas mus patys geriausi dirvožemiai tesiekia 80 balų. 
 

2012-03-08 www.manoukis.lt  informavo:“Visa informacija apie žemės ūkį - telefone“  

 Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba ir Baltijos agroverslo institutas bendradarbiaudami su suomių 
kompanija „UpCoded solutions" kuria informacijos ir pasiūlymų sistemą, skirtą specialiai žemės ūkio 
sektoriui.Ši sistema apjungs tiek žemės ūkio įmones ir bendroves, kurios teikia tam tikras paslaugas ar 
parduoda produktus, tiek ir fizinius asmenis (ūkininkus), kurie tas paslaugas ir produktus įsigyja. Kiekvienas 
norintis sužinoti naujausią informaciją apie žemės ūkį, naujausius straipsnius ir patarimus, tam tikrų prekių ar 
paslaugų aprašymus, geriausius pasiūlymus žemės ūkio srityje, galės tai padaryti naudodamas tik savo 
telefoną.„Agronauda" - tai naujienų ir žemdirbiams aktualių pasiūlymų sistema, pasiekiama mobiliuoju 
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telefonu bet kurioje vietoje, bet kuriuo laiku. Naudotis „Agronauda" visiškai paprasta ir patogu, o 
naudojimasis šia sistema nekainuoja.Viskas, ką reikia padaryti, tai atsisiųsti nemokamą „UpCode" kodų 
skaitytuvą (tai galima padaryti apsilankius interneto svetainėje upcode.fi arba išsiuntus tuščią SMS žinutę 
numeriu 8 677 41590. Tuomet telefono vaizdo kamera nufotografuoti „Agronaudos" kodą ir atversti 
aktualiausių žemės ūkio naujienų, renginių ir pasiūlymų puslapius savo telefone. 

 

2012-03-12 Žinių radijas skelbė informaciją "Kas skirstys 14 mln. litų paskolų žemės ūkio 
produktų perdirbėjams, paaiškės vėliau".Žemės ūkio paskolų garantijų fondas iki gegužės 21 dienos 

pratęsė bankų ir kredito unijų, kurie žemės ūkio produktų perdirbėjams galės išdalyti 14 mln. litų lengvatinių 
paskolų, paraiškų teikimo terminą. Fondas pranešė, kad toks sprendimas priimtas, atsižvelgus į perdirbimo 
įmonių ir bankų bei unijų siūlymus. Anksčiau skelbta, jog paraiškų fondas laukia iki vasario 27 dienos, o su 
atrinktomis finansų institucijomis numatoma dirbti vienerius metus. Ketvirtuoju kvietimu lėšas numatoma 
paskirstyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę, kuri skirta žemės ūkio 
produktų perdirbimui ir pridėtinės vertės didinimui. 

 
2012-03-12 BNS informavo: "Vievio paukštyną įsigijusi „Kauno grūdų" grupė derasi su kreditoriais 
dėl taikos sutarties" 
Vievio paukštyną įsigijusi verslininko Tautvydo Barščio vadovaujama "Kauno grūdų" grupė derasi su 
kreditoriais dėl taikos sutarties, rašo "Lietuvos rytas".T.Barštys teigė, jog grupė jau valdo 80 proc. Vievio 
paukštyno akcijų. Paukštyną valdančiai įmonei pradėta bankroto procedūra, tačiau paukštynas iki šiol veikia. 
„Dabar esame nupirkę 80 procentų akcijų, deramės su kreditoriais dėl taikos sutarties. Didžiausias 
kreditorius - "Swedbank", kuriam paukštynas liko skolingas 23 mln. litų", - teigė T.Barštys. 
„Kauno grūdų" grupė ketvirtadalį paukštyno akcijų įsigijo pernai balandį už 1 litą. Naujieji investuotojai žadėjo 
prikelti beveik trečdalį kiaušinių rinkos užimančią įmonę. 

 

2012-03-12 BNS publikavo informaciją ""Linas Agro Group" po sandorio Ukrainoje stiprins 
pagrindinę veiklą".Žemės ūkio investicijų bendrovė "Linas Agro Group" vasarį už 90,5 mln. litų chemijos 

koncernui „Ostchem" pardavusi valdytas Ukrainos įmonės "Ukragro NPK" akcijas stiprins pagrindinę veiklą, 
rašo "Lietuvos rytas". "Planuojame plėtrą Baltijos šalyse, ypač Lietuvoje. Taip pat stiprinsime prekybos veiklą 
Lenkijoje. Mąstome apie naujas grūdų ir trąšų saugyklas, matome būdų plėsti žemės ūkio produktų gamybą 
ir jų perdirbimą įsigyjant naujus gamybos objektus. Svarstome keletą plėtros projektų. Nuo žemės ūkio 
gamybos niekaip neatsitrauksime, nes žemės ūkio produktų gamyba pasaulyje yra strateginis verslas", - 
interviu dienraščiui "Lietuvos rytas" sakė "Linas Agro Group" valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius 
Darius Zubas, paklaustas, kur ketinama investuoti už Ukrainos bendrovės akcijas gautas lėšas. "Ukragro 
NPK" pardavimo sandoris sumažins mūsų grupės finansinius įsipareigojimus, padidins metų pelną, 
neatskaičiavus mokesčių, 75 milijonų litų, todėl galėsime vykdyti planuojamą plėtrą", - sakė D.Zubas. 
Vadovas teigė, jog Lietuvoje ir aplinkinėse šalyse planuojama stiprinti trąšų verslą. "Plečiame trąšų 
saugojimo infrastruktūrą, nes importuojame daug trąšų iš Rusijos ir Ukrainos. Rusija įstojo į Pasaulinę 
prekybos organizaciją, todėl rusiškų trąšų importas į Lietuvą didės, ir mūsų veiklos perspektyvos šioje srityje 
taip pat augs", - sakė D.Zubas. Anot jo, ilgai svarstyta, ar pasitraukti iš Ukrainos ir parduoti pelningai 
veikiančią įmonę. "Tiesiog ateina toks įmonės raidos etapas, kai supranti, kad nebegali plėsti jos veiklos 
neinvestuodamas papildomų milijonų ar net šimtų milijonų litų. Reikėjo plėsti infrastruktūrą, gamybą. Tuomet 
pradėjome rimtai svarstyti, ar Ukraina yra politiniu požiūriu stabiliausia šalis investuoti, ar rizika nebus 
pernelyg didelė. Pasitarę apsisprendėme investuoti Baltijos šalių regione, čia plėsti gamybą.", - teigė 
D.Zubas. 

 

2012-03-12 LR1 laida "Gimtoji žemė" informavo : "Siūloma įteisinti PVM lengvatą būtiniausiems 
maisto produktams" 

Siūloma įteisinti lengvatinį 5 proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifą būtiniausiems maisto produktams - 
šviežiai atšaldytai arba užšaldytai mėsai, pienui, kurio riebumas ne didesnis kaip 3,2 proc., šviežių naminių 
paukščių kiaušiniams su lukštais ir duonai. Tiesa, tokį projektą įregistravo opozicijai atstovaujantis 
parlamentaras Bronius Pauža. Jo teigimu, Europos Sąjungos statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, 
maisto produktai Lietuvoje, palyginti su kitomis valstybėmis, vidutiniškai brango gerokai sparčiau. Apie tai, 
kad maisto produktų kainos šiuo metu auga be jokių svarių priežasčių šiandien prabilo ir žemės ūkio 
ministras Kazys Starkevičius. 
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