Žemės ūkis
TURĖTŲ BŪTI SKIRIAMAS DIDESNIS DĖMESYS KAIMO PLĖTRAI SKIRIAMŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO EFEKTYVUMUI

5,2

mln.eur

40 %

2014–2020 m.
skirta Bendrosios
žemės ūkio politikos
įgyvendinimui

2014–2020 m. kaimo
plėtrai skirtų lėšų
skiriama Kaimo plėtros
programai

2,1

mln.eur

2014–2020 m.
Kaimo plėtros
programos lėšos

50 %

Kaimo plėtros
programos
priemonių
įgyvendinta
2017–2020 m.

būtini POKYČIAI
1

NEUŽTIKRINAMAS TINKAMAS VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYMAS

22 %

bendro Lietuvos ploto
(1,41 mln. ha) sudaro
valstybinė žemė

Ne aukciono būdu
išnuomojant žemę gali
būti mokamas mažesnis
nuomos mokestis nei
rinkos kaina

Nėra apsispręsta
dėl naujų statinių
statybos nuomojamoje
valstybinėje žemėje

Ne visada sudaromos
žemės nuomos sutartys
ir mokamas nuomos
mokestis

Ne visada efektyvi
žemės naudojimo
valstybinė kontrolė

VALSTYBĖ NEPADENGIA ĮMOKŲ SKIRTUMO DĖL SMULKIEMS ŪKININKAMS NUSTATYTŲ LENGVATŲ

3

kartus

mažesnis tarifas – 2,33 proc. vietoj standartinio
6,98 proc. – nustatytas privalomojo sveikatos
draudimo įmokos tarifas smulkiesiems ūkininkams

2,3

mln.eur

Privalomojo sveikatos draudimo fondo pajamų
2019 m. gautos iš smulkiųjų ūkininkų privalomojo
sveikatos draudimo įmokų

2

Siekiant efektyviai panaudoti
kaimo plėtrai skiriamas lėšas, būtina
vertinti, kur naudingiausia nukreipti
lėšas ir intensyviai įgyvendinti plėtrai
numatytas priemones.

Būtina siekti, kad valstybinė žemė
būtų naudojama racionaliai, turint
aiškią ir kryptingą politiką, orientuotą
į didžiausios naudos valstybei ir
visuomenei užtikrinimą.

COVID-19 SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ BŪTINA STEBĖTI ATSAKINGAI

570

mln.eur

skirta žemdirbių
pajamų stabilumui,
žemės ūkio
sektoriaus
likvidumui,
skolinimosi kaštų
mažinimui

trumpalaikės priemonės

101,5
180
12

mln.eur

pieno perdirbimo įmonėms,
patyrusioms nuostolių

mln.eur

žemės ūkio paskolų garantijų
fondo individualioms garantijoms

mln.eur

laikinoji valstybės pagalba galvijų
laikytojams, pardavusiems galvijus

Ilgalaikės Priemonės (Dnr)

10
9
7

mln.eur

išmaniajai melioracijai

mln.eur

sektoriaus atsparumo didinimui
krizių atveju

mln.eur

tvariai žemdirbystei mažinant
šilumos efektą sukeliančių dujų
emisijas

ATLIKTI AUDITAI 2017–2020 M.
 2017–2019 m. Valstybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo bei valstybės biudžeto lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimai (2018 m., 2019 m., 2020 m.)

Daugiau aktualių auditų rekomendacijų
įgyvendinimo duomenų nuolatos galite rasti
www.vkontrole.lt
ataskaitos nuorodos aktyvios

