
 

 

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko dr. Vydo Gedvilo sveikinimo kalba Europos Sąjungos 

valstybių narių parlamentų kaimo reikalų komitetų pirmininkų susitikime 

 

„Gerbiamieji svečiai, kolegos parlamentarai, ponios ir ponai, 

 

labai dţiaugiuosi ir didţiuojuosi turėdamas galimybę pasveikinti Jus visus, susirinkusius Lietuvos 

Respublikos Seime. Ypatingai norėčiau pasveikinti Kroatijos Respublikos Susirinkimo delegaciją, pirmą 

kartą dalyvaujančią Europos Sąjungos kaimo reikalų komitetų pirmininkų susitikime visateisio Europos 

Sąjungos nacionalinio parlamento teisėmis. Sveiki įsilieję į kolegų ir draugų būrį! 

Kaimo reikalų komitetų pirmininkų susitikimas yra jau antrasis Lietuvos pirmininkavimo Europos 

Sąjungos Tarybai parlamentinio matmens renginys. Iš viso per šį pirmininkavimo pusmetį surengsime 

devynis parlamentinio matmens renginius. Visų jų nekantriai laukėme ir atsakingai jiems rengėmės, 

todėl šiandien man ypač dţiugu pasveikinti Jus visus, taip gausiai susirinkusius Vilniuje. 

 

Gerbiamieji parlamentarai, ponios ir ponai, 

 

šiandien jūs susitinkate aptarti bendros ţemės ūkio politikos klausimus. Tai viena seniausių 

bendros Europos Sąjungos politikos krypčių, todėl natūralu, kad ji reformuojama, reaguojant į naujus 

vidaus ir išorės signalus. Tuo pačiu tai yra ir viena iš brangiausių politikos krypčių, todėl reikalauja 

didelės politikų atsakomybės priimant suderintus sprendimus, kurie tenkintų ir ūkininkus, ir mokesčių 

mokėtojus.  

Dţiaugiamės, kad Airijai pavyko sėkmingai baigti derybas dėl ţemės ūkio politikos reformos iki 

2020 metų. Dabar jau galima susitelkti konkretiems darbams, didinant ūkių konkurencingumą, plėtojant 

gamtai nekenkiantį ūkininkavimą ir įveikiant klimato kaitos iššūkius, taip pat siekiant darnios kaimo 

teritorijų plėtros.  

Jūs atvykote į valstybę, turinčią labai senas ūkininkavimo tradicijas. Ţmonių darbštumas, 

atkaklumas ir gamtinės sąlygos lėmė Lietuvai būti modernaus ţemės ūkio šalimi, gebančia atsakingai 

atstovauti ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos agrariniam sektoriui. Mūsų valstybė eksportuoja 

ţemės ūkio ir maisto produktus į beveik 130 pasaulio šalių ir uţdirba apie 20 procentų bendrų Lietuvos 

eksporto pajamų.  

Atlikome ţemės ūkio sektoriaus būtinas pertvarkas po Nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais ir 

Lietuvai 2004 metais įstojus į Europos Sąjungą. 

 

Gerbiamieji susitikimo dalyviai, 

 

naudodamasis proga, norėčiau Jus pakviesti į Seimo I rūmų Parlamento galerijoje eksponuojamą 

unikalių istorinių dokumentų parodą. Šioje parodoje pristatomi dokumentai, liudijantys ilgaamţes 

Lietuvos sąsajas su Europos valstybėmis. Tarp eksponatų matysite ir Kovo 11-osios Akto originalą, 

kuriuo 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba atkūrė Lietuvos nepriklausomą 

valstybę. Kviečiu Jus visus pasinaudoti šia puikia proga ir aplankyti parodą. 

Baigdamas norėčiau palinkėti Jums produktyvaus darbo – sėkmingai apsikeisti nuomonėmis ir 

įţvalgomis dėl ţemės ūkio ateities, pasidalyti savo šalių patirtimi ir taip praturtinti bendros ţemės ūkio 

politikos aruodą.  

Malonios viešnagės Vilniuje, lauksime Jūsų sugrįţtant į Lietuvą! 

Dėkoju uţ dėmesį“. 
 


