Tiesioginės išmokos 2015-2020 m.
Šiame tekste pateikiama apibendrinta informacija apie ES tiesiogines išmokas (TI) naujuoju
2015-2020 m. finansiniu laikotarpiu. Šiuo laikotarpiu, t. y. nuo 2015 m. TI struktūra iš esmės skirsis
nuo dabartinės, t.y. buvusios 2007-2014 m. laikotarpiu.
1 pav. Tiesioginių išmokų voko paskirstymas Lietuvoje nuo 2015 m.
Pagrindinė išmoka už deklaruotą plotą.
Ją pretenduos gauti kiekvienas. Jos
dydis priklausys nuo to, kiek lėšų bus
skiriama kitoms tiesioginių išmokų
voko dalims.

Išmoka už aplinkai ir klimatui naudingą veiklą. Ją
pretenduos gauti kiekvienas, besilaikantis 3 reikalavimų:
pasėlių įvairinimo, daugiamečių pievų išlaikymo ir
ekologiniu požiūriu svarbių vietovių (EFA) išskyrimo.

Papildoma išmoka (riba –
90 ha) už jaunojo
ūkininko deklaruotą
plotą. Sprendimas – skirti
1,75 proc., remiant
pirmuosiu 90 ha.

+
Sumos dalis, kurią
galima tiesiogiai sieti
su gamyba, t.y.
mokėti už pasirinktas
gyvulių rūšis arba
pasirinktų žemės ūkio
augalų plotus.
Papildoma išmoka už
pirmuosius pareiškėjo
deklaruotus hektarus
(riba – 30 ha).
Sprendimas – skirti 15
proc., remiant
pirmuosius 30 ha.

Kaip ir iki šiol, greta
Europinių išmokų gali
būti mokamos ir
nacionalinės išmokos.
Mažinimas (moduliacija)
nebetaikoma.

Taip pat reikia paminėti, kad ūkininkai ir toliau turės laikytis geros agrarinės ir
aplinkosaugos būklės (toliau – GAAB) reikalavimų, kurių apimtis išliks panaši kaip ir dabar
galiojančiame GAAB įsakyme. Numatoma, kad pareiškėjams ir toliau bus mokamos nacionalinės
išmokos (PLNP) Vyriausybei tam kasmet skyrus lėšų.
ES tiesioginės išmokos - tik aktyviems ūkiams
Nuo 2015 m. ES tiesioginės išmokos gali būti skiriamos tik aktyviems ūkininkams. Tokia
nuostata yra įtvirtinta Europos Tarybos ir Parlamento Reglamente Nr. 1307/2013, remiantis kuriuo
yra skiriamos tiesioginės išmokos visose ES valstybėse narėse.
Išmokos neskiriamos subjektams, kurie:
1. Eksploatuoja oro uostus,
2. teikia geležinkelio paslaugas,
3. eksploatuoja vandens valymo įrengimus,
4. teikia nekilnojamojo turto paslaugas,
5. eksploatuoja nuolatines sporto ir pramogų aikšteles.
Tačiau subjektai, vykdantys bent vieną iš nurodytų veiklų, gali pateikti įrodymus dėl žemės
ūkio svarbos jų veikloje pagal vieną iš šių kriterijų:
a) subjekto metinė tiesioginių išmokų suma sudaro bent 5 % visų pajamų, kurių jis gavo iš
ne žemės ūkio veiklos;
b) subjekto vykdoma žemės ūkio veikla nėra nereikšminga;
c) subjekto pagrindinė veikla ar įmonės tikslas yra žemės ūkio veiklos vykdymas.
Pavyzdžiui, jei pareiškėjas, teikiantis nekilnojamo turto paslaugas, įrodo, kad jo pajamos iš
žemės ūkio (visa ES parama, įskaitant tiesiogines išmokas, priskiriama prie žemės ūkio
pajamų) sudaro bent 5 proc. nuo jo ne žemės ūkio pajamų, jis pagal ES reikalavimus (įtvirtintus
Reglamentu) – „Aktyvus ūkininkas“ ir jam parama turi būti skiriama.
Visi pareiškėjai, atitikę aktyvaus ūkininko reikalavimus, tikrinami ar vykdo valstybių narių
nustatytą minimalią žemės ūkio veiklą.
Europos Komisija griežtai draudžia minimalią veiklą sieti su gyvulių laikymu motyvuodama
tuo, jog toks reikalavimas pažeistų Pasaulio prekybos organizacijos susitarimus dėl sąžiningos
tarptautinės konkurencijos. Todėl po ilgų diskusijų buvo nuspręsta įvesti reikalavimus visiems
pareiškėjams, deklaruojantiems pievas ir ganyklas, šiuos plotus bent kartą per metus nušienauti arba
nuganyti (iki liepos 15 d.) bei visu žolės augimo laikotarpiu išlaikyti laukus tokios būklės, kad juose
nebūtų subrandintų arba augalus stelbiančių piktžolių.
Detaliau apie kiekvieną schemą:
-

pagrindinė išmoka už plotus – tokiu pačiu principu kaip ir iki šiol mokama išmoka.
„Žalinimo" išmoka
Jaunųjų ūkininkų išmoka
Susietoji parama
Išmoka už pirmuosius hektarus

„Žalinimas" arba išmoka už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą
„Žalinimas" – naujas Tiesioginių išmokų elementas. Tai išmoka už visą deklaruotą (tinkamą
paramai tiesioginėms išmokoms) plotą, skiriama tuo atveju, jei pareiškėjas laikosi visų nustatytų
„Žalinimo“ reikalavimų.
2 pav. Žalinimo reikalavimai

„Žalinimo“ reikalavimai

Ekologiniu
požiūriu svarbių
vietovių (EFA)
išskyrimas

Pasėlių įvairinimas
(diversifikacija)

Daugiamečių pievų
išlaikymas

Taikoma tik ūkiams, turintiems
10 ha ir daugiau ariamos žemės*

Taikoma visiems ūkiams, 2012
m. ir 2015 m. deklaravusiems
daugiametes pievas (pažeidimą
nustačius valstybiniu mastu).

Nuo 10 iki 30 ha ariamos
žemės

Ariamoje žemėje turi
būti auginami bent 2
skirtingi pasėliai.
Pagrindinis pasėlis turi
užimti ne daugiau 75
proc. ploto.

30 ha ir daugiau ariamos
žemės

Ariamoje žemėje turi būti
auginami bent 3 skirtingi
pasėliai. Pagrindinis pasėlis
turi užimti ne daugiau kaip
75 proc. ploto, o du
pagrindiniai – ne daugiau
kaip 95 proc. ploto.

Taikoma tik ūkiams,
turintiems 15 ha ir
daugiau ariamos žemės*

Bent 5 proc. ariamos žemės ploto
arba ploto, atitinkančio 5 proc.
deklaruojamos ariamos žemės
plotui, turi būti atidėta EFA plotams.

2015 m. EFA plotą gali sudaryti:
pūdymas ir azotą fiksuojantys
augalai.

*2 pav. svarbu atkreipti dėmesį, kad ūkiams, kuriuose žolinės kultūros (vienmetės ir
daugiametės pievos arba kiti žoliniai augalai) arba pūdymui palikta žemė užima 75 proc. arba
daugiau ariamos arba visos deklaruojamos žemės ploto, o likęs ariamos žemės plotas sudaro ne

daugiau kaip 30 ha - tiek pasėlių įvairinimo, tiek ir EFA išskyrimo reikalavimai užskaitomi
automatiškai. Taigi, „Žalinimo" išmoka bus mokama, jeigu pareiškėjas:
- laikysis visų nustatytų „Žalinimo" reikalavimų arba
- deklaruos žolines kultūras arba pūdymus, kurie užims 75 proc. arba daugiau ariamos
žemės arba viso deklaruojamo ploto, likusiai ariamos žemės daliai neviršijant 30 ha arba
- deklaruos mažesnį nei 10 ha ariamos žemės plotą ir
- išlaikys valdoje esantį daugiamečių ganyklų plotą arba
- ūkininkaus ekologiškai – ekologiniams ūkiams „Žalinimas“ užskaitomas automatiškai ir
skiriama išmoka.
Apžvelgsime kiekvieną iš trijų „Žalinimo“ reikalavimų.
1. Pasėlių įvairinimas
Kaip parodyta 2 pav. ūkiams, dirbantiems 10 ha ir daugiau ariamos žemės, reikia auginti
bent 2 skirtingus pasėlius. Jeigu dirbama 30 ha ir daugiau ariamos žemės – reikia auginti bent 3
skirtingus pasėlius. Svarbu paminėti, kad ariamoje žemėje auginti skirtingus pasėlius yra metinis
pareiškėjo įsipareigojimas. Tai - ne sėjomaina, todėl nebus tikrinama, ar tame pačiame lauke ta pati
kultūra nėra auginama du ar daugiau metus iš eilės.
Šio „Žalinimo“ reikalavimo tikslas – gerinti dirvos struktūrą, kadangi pagal Europos
Komisijos atliktus tyrimus – monokultūrų (t. y. tik vieno pasėlio) auginimas alina dirvožemį ir
neleidžia jam atsistatyti. Siekiant to išvengti – pareiškėjams ES lygiu įvedamas reikalavimas auginti
daugiau nei vieną pasėlių rūšį.
2. Daugiamečių pievų išlaikymas
Reikalavimas išlaikyti daugiametes ganyklas, t.y. jų neišarti ar kaip kitaip keisti jų
paskirtį, taikomas visiems ūkininkams. Tačiau už šio reikalavimo nesilaikymą bus baudžiama, kai:
- visos Lietuvos mastu daugiamečių ganyklų plotas (lyginant ir su visu deklaruotu žemės
ūkio naudmenų plotu) sumažės daugiau kaip 5 proc. palyginus su 2012 m. deklaruotu daugiamečių
plotu, prie kurio bus priskaičiuoti ir 2015 m. deklaruoti nauji daugiamečių plotai ir
- išarto ar kaip kitaip pakeisto daugiametės ganyklos ploto pareiškėjas neatstatys toje
pačioje ar kitoje vietoje arba
- visais atvejais išarus arba pakeitus aplinkai jautrios daugiametės pievos paskirtį (šlapynės
ir durpynės, esančios NATURA 2000 teritorijoje).
Šio „Žalinimo“ reikalavimo tikslas – ES mastu išsaugoti esamus daugiamečių pievų ir
ganyklų (žalienų) plotus. To siekiama, kadangi tyrimais įrodyta, jog daugiamečių žalienų plotai
stipriai prisideda prie klimato kaitos mažinimo, sulaikydami, t. y. mažindami į aplinką išmetamo
CO2 kiekius.
3. Ekologiniu požiūriu svarbių vietovių (EFA) išskyrimas
Kaip parodyta 2 pav. ūkiams, dirbantiems 15 ha ir daugiau ariamos žemės taikomas
reikalavimas bent 5 proc. ariamos žemės ploto arba ploto, atitinkančio 5 proc. deklaruojamos
ariamos žemės plotui, atidėti ekologiniu požiūriu svarbių vietovių (EFA) išskyrimui.

Nuspręsta, kad 2015 m. EFA sudarys tik pūdymas ir azotą fiksuojantys augalai. Planuojama,
kad, siekiant deklaravimo tikslumo ir tinkamo sistemų adaptavimo, kraštovaizdžio elementus
(tvenkiniai, grioviai, medžių grupės ir medžių eilės) bei apsaugines juostas pareiškėjai galės
deklaruoti nuo 2018 m.
Lentelė. Azotą fiksuojančių augalų, tinkamų EFA ploto užskaitymui, sąrašas
Kultūros
kodas
naudmenų
klasifikatoriuje
5EC-1
5GB-1
5LC-1
5LU-1
5LU-2
5PG-1
5PU-1
5PU-2
5RO-1
5SE-2
5SE-24
5SE-25
5SE-26
5SE-27
5SE-28
5SE-3
5SE-30
5SE-31
5SE-33
5SR-2
5VI-1
5ZI-1
5SE-29
5DB-1
5LE-1

Kultūra / Augalo pavadinimas
Esparcetai
Geltonžiedžiai, baltažiedžiai barkūnai
Liucernos
Lubinai (saldieji)
Lubinai pašarui
Paprastieji gargždeniai
Pupos (lauko / pašarinės)
Pupos (daržo)
Rytiniai ožiarūčiai
Ruginiai vikiai sėklai
Raudonieji dobilai sėklai
Baltieji dobilai sėklai
Rausvieji dobilai sėklai
Egiptiniai dobilai sėklai
Purpuriniai dobilai sėklai
Sėjamieji vikiai sėklai
Mėlynžiedės liucernos sėklai
Apyninės liucernos sėklai
Sėjamieji esparcetai sėklai
Seradėlės
Vikiai ir jų mišiniai
Žirniai
Persiniai dobilai sėklai
Dobilai pašarui
Lęšiai

Šio „Žalinimo“ reikalavimo tikslas – biologinės įvairovės išsaugojimas kaimiškose
vietovėse. Tuo tikslu dalį ariamos žemės įpareigojama atidėti plotams, kuriuose tam sudarytos
sąlygos.

3 pav. EFA reikalavimo įvykdymo pavyzdys
Du pareiškėjai (A ir B):
kiekvienas deklaruoja po
100 ha ariamos žemės

Abiems pareiškėjams taikomi reikalavimai bent po 5
ha ploto (5 proc. ariamos žemės) atidėti EFA plotui.

Pareiškėjas A deklaruoja 5 ha pūdymo

Pareiškėjas B deklaruoja 8 ha azotą

fiksuojančių augalų

EFA reikalavimas įvykdytas, kadangi 1

EFA reikalavimas įvykdytas, kadangi 1

ha pūdymo atitinka 1 ha EFA ploto.
Pareiškėjas A turi 5 ha EFA ploto, o
tai yra 5 proc. jo ariamos žemės
ploto.

ha azotą fiksuojančių augalų atitinka
0,7 ha EFA ploto. Pareiškėjas B turi 5,6
ha EFA ploto, o tai yra virš 5 proc. jo
ariamos žemės ploto.

Pagal 3 pav. abu pareiškėjai atitiko EFA reikalavimus, kadangi atidėjo bent 5 proc.
deklaruojamos žemės EFA‘i.
Jaunųjų ūkininkų išmoka
Tai – papildoma išmoka už plotą. Šia iniciatyva visos ES mastu stengiamasi pritraukti
jaunąją kartą užsiimti žemės ūkio veikla. Šios schemos finansavimui galėjo būti skiriama iki 2 proc.
tiesioginių išmokų voko dalies. Didžiausias remtinas plotas – 90 ha. Šią išmoką galės gauti
ūkininkai ne vyresni kaip 40 metų amžiaus ir kurie žemės ūkio valdą kuria pirmą kartą arba yra
įkūrę ne anksčiau kaip prieš 5 metus: nuo valdos įkūrimo metų priklausys galima išmokų teikimo
trukmė.
Lietuva schemai nuspendė skirti 1,75 proc. tiesioginių išmokų bendros sumos.
Kiekvienais metais jaunojo ūkininko išmoka bus apskaičiuojama taip:
-

identifikuojami pareiškėjai (jų skaičius ir deklaruojamas naudmenų plotas), kurie yra ne
vyresni kaip 40 metų amžiaus ir valdą įkūrę ne anksčiau kaip prieš 5 metus,
pareiškėjų, kurie deklaravo >90 ha plotą, skaičiuojama, kad deklaravo 90 ha plotą,

-

-

Siekiant apskaičiuoti išmoką už hektarą - Tiesioginių išmokų voko dalis dalinama iš
apskaičiuoto bendro minėtų pareiškėjų deklaruoto ploto (apriboto ties 90 ha ūkiui),
Išmoka (už hektarą) negali būti didesnė nei 25 proc. vidutinės šalies hektarinės išmokos,
gaunamos visą Tiesioginių išmokų voką (2019 m.) dalinant iš visos deklaruotos žemės
ploto (2015 m.).
Atsižvelgiant į minėtus apribojimus, didžiausia galima jaunojo ūkininko išmoka – apie
159 Lt/ha arba apie 14,3 tūkst. Lt pareiškėjui. Tačiau išmoka mažėtų – jeigu didėtų
jaunųjų ūkininkų deklaruotas plotas.
4 pav. Jaunojo ūkininko išmokos skaičiavimo pavyzdys

Du pareiškėjai (A ir B):
- Pareiškėjas A deklaruoja 200 ha ir valdą kaip valdytojas pirmą kartą užregistravo 2011 m.
- Pareiškėjas B - deklaruoja 50 ha ir valdą kaip valdytojas pirmą kartą užregistravo 2015 m.

Pareiškėjas A jaunojo ūkininko
išmoką gaus už 90 ha

Pareiškėjas B jaunojo ūkininko
išmoką gaus už 50 ha

Didžiausia išmoka – 90 ha *
159 Lt/ha = 14.310 Lt

Didžiausia išmoka – 50 ha *
159 Lt/ha = 7.950 Lt

išmoką gaus tik 2015 m.

Išmoką gaus 2015-2019 m.,
t.y. visą 5 metų laikotarpį.

Pažymėtina, kad 4 pav. pavaizduotas tik jaunojo ūkininko išmokos skaičiavimo pavyzdys.
Kaip minėta, išmoka už hektarą gali mažėti, jei padidėtų šiuo metu prognozuojamas jaunųjų
ūkininkų deklaruotų hektarų skaičius.

Neprivalomos (valstybių narių laisvai pasirenkamos) schemos
Išmoka už pirmuosius hektarus
Tai papildoma išmoka už ūkininko deklaruotus hektarus. Ši išmoka gali būti skirta už
daugiausia 30 ha. Tai reiškia, kad ūkininkas, deklaravęs daugiau nei 30 ha, perskirstymo išmoką
galės gauti tik už 30 ha. Šiai išmokai valstybės narės galės skirti iki 30 proc. Tiesioginių išmokų
voko. Šios schemos tikslas – paremti smukesniuosius ūkininkus, atitinkamai sumažinant paramą
didiesiems, t.y. perskirstant paramą tarp smulkiųjų ir stambiųjų žemdirbių.
Lietuva nusprendė vienoda išmoka remti pirmuosius ūkininko deklaruotų 30 ha, šiai
išmokai skiriant 15 proc. tiesioginių išmokų bendros sumos.

5 pav. Paramos 2015 m., taikant išmoką už pirmuosius hektarus, skaičiavimo pavyzdys
Trys pareiškėjai (A, B ir C):
- Pareiškėjas A - deklaruoja 10 ha,
- Pareiškėjas B - deklaruoja 100 ha,
- Pareiškėjas C - deklaruoja 1000 ha.

Visi trys pareiškėjai už visą deklaruotą žemę pretenduoja
gauti bazinę (VIPS) ir „Žalinimo“ išmokas.
Išmokai už pirmuosius hektarus skiriant 15 proc. Tiesioginių išmokų bendros sumos, bendra VIPS ir
„Žalinimo“ išmoka sudarys apie 350 Lt/ha, o išmoka už pirmuosius hektarus – apie 160 Lt/ha.

Pareiškėjas A gauna
Išmoką už pirmuosius
hektarus už visus 10 ha

Pareiškėjas B gauna
Išmoką už pirmuosius
hektarus už 30 ha

Pareiškėjas C gauna
Išmoką už pirmuosius
hektarus už 30 ha

Pareiškėjui A paskaičiuota
bendra paramos suma: 10
ha * 350 Lt/ha + 10 ha *
160 Lt/ha = 5.100 Lt arba
510 Lt/ha.

Pareiškėjui B paskaičiuota
bendra paramos suma:
100 ha * 350 Lt/ha + 30 ha
* 160 Lt/ha = 39.800 Lt
arba 398 Lt/ha

Pareiškėjui C paskaičiuota
bendra paramos suma:
1000 ha * 350 Lt/ha + 30
ha * 160 Lt/ha = 354.800
Lt arba 354,8 Lt/ha.

5 pav. pateiktas skaičiavimų pavyzdys rodo, kad kuo didesnis ūkis – tuo mažesnė ūkio
gaunama vidutinė išmoka už hektarą. Tačiau tai - tik skaičiavimų pavyzdys. Tikslūs išmokų dydžiai
paaiškės po 2015 m. deklaravimo.
Savanoriškoji susietoji parama
Tai papildoma parama pareiškėjams už einamųjų metų gamybą. Parama gali būti mokama
už deklaruotus plotus – pasirinktuose augalininkystės ir/arba už gyvulius – pasirinktuose
gyvulininkystės sektoriuose. Šiai schemai galima skirti iki 13 proc. Tiesioginių išmokų bendros
sumos. Ši dalis gali būti padidinta dar 2 proc. punktais, skiriant bent 2 proc. Tiesioginių išmokų

bendros sumos baltyminiams augalams remti. Todėl teoriškai, savanoriškajai susietajai paramai
galima skirti iki 15 proc. Tiesioginių išmokų bendros sumos.
Lietuva, siekdama kuo galima stipriau remti gamybą, nusprendė susietajai paramai skirti
visus 15 proc. Tiesioginių išmokų bendros sumos.
6 pav. Susietosios paramos paskirstymas Lietuvoje 2015 m.

Susietosios paramos schemos (2015 m. –
216,5 mln. Lt)

Visi trys pareiškėjai už visą deklaruotą žemę pretenduoja
gauti bazinę (VIPS) ir „Žalinimo“ išmokas.

Papildoma 2 proc. dalis
baltyminiams augalams
(2015 m. – 28,9 mln. Lt):

Pagrindinė susietosios
paramos dalis - 13 proc.
(2015 m. – 187,6 mln. Lt):

Augalininkystė 20 proc.
37,5 mln. Lt:

Gyvulininkystė 80 proc.
150,1 mln. Lt:

(MK)
Melžiamos
karvės 55
proc.
(82,6 mln.
Lt)
~266 Lt/vnt.

(PB) Pieniniai
buliai
10 proc.
(15,0 mln. Lt)
~509 Lt/vnt.

(MA) Mėsinės avys 4,5
proc.
(6,75 mln. Lt)
~69 Lt/vnt.

(MG)
Mėsiniai
galvijai
30 proc.
(45,0 mln.
Lt)
~616
Lt/vnt.

(PO) Pieninės ožkos
0,5 proc.
(0,75 mln. Lt)
~84 Lt/vnt.

(DA)
Daržovės
(lauko)
10 proc.
(3,75 mln. Lt)
~850 Lt/ha

(DU)
Daržovės
(šiltnamių)
12 proc. (4,5
mln. Lt)
~45 000
Lt/ha

(BA) Baltyminiai
augalai
100 proc. (28,9
mln. Lt)
56 proc. (21
mln. Lt)
(iš viso 49,9
mln. Lt)
~735 Lt/ha

(VG) Vaisiai ir
uogos
22 proc. (8,25
mln. Lt)
~510 Lt/ha

Reikia atkreipti dėmesį, kad 6 pav. pateikti išmokų dydžiai – negalutiniai. Jie keisis,
keičiantis remtinam objektų skaičiui. Jei, pavyzdžiui, pieninių bulių skaičius išaugtų dvigubai,
lyginant su dabartiniu, numatytas išmokos dydis sumažėtų per pusę.

Reikalavimai tiesioginėms išmokoms gauti
Vykdant Europos Sąjungos (ES) teisės aktų nuostatas, kiekvienais metais atnaujinamos
Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės
taisyklės, kurios nustato žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo tvarką, informacijos
teikimo ir apdorojimo tvarką, pareiškėjams keliamus reikalavimus, tiesioginių išmokų
apskaičiavimo ir sankcijų taikymo metodiką. Taisyklių priede pateikiama aktuali paraiškos forma,
paraiškos pildymo instrukcija ir pasėlių klasifikatorius bei kiti priedai.
Pagrindiniai reikalavimai siekiant gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir
pasėlių plotus:
Pareiškėjo (ūkininko, žemės ūkio bendrovės ar kito žemės ūkio veiklos subjekto) valda turi
būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (valdos duomenys turi
būti atnaujinti kartą per kalendorinius metus, iki gruodžio 31 d.) ir joje turi būti ne mažiau negu 1
ha žemės ūkio naudmenų;
 Pareiškėjas nustatyta tvarka turi pateikti paraišką gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio
naudmenų ir pasėlių plotus;
 Pareiškėjas nurodo deklaruojamų laukų vietą įbraižydamas juos elektroniniu būdu
paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje;
 Pareiškėjas turi deklaruoti visus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, taip pat ir tas
žemės ūkio naudmenas, už kurias nepageidauja gauti išmokų;
 Deklaruotos žemės ūkio naudmenos turi atitikti Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės
(GAAB) reikalavimus, kurių aprašas patvirtintas žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 26 d. įsakymu
Nr. 3D-281 (Žin., 2010, Nr. 38-1822; 2012, Nr. 43-2124);
 Pareiškėjas privalo laikytis Valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų
naudojimo reikalavimų, kurių aprašas patvirtintas žemės ūkio ministro 2011 m. sausio 19 d.
įsakymu Nr. 3D-26 (Žin., 2011, Nr. 9-416; 2012, Nr. 42-2092)
 Pareiškėjas turi nemažinti valdomų daugiamečių ganyklų arba pievų ploto.


Paraiškos pateikimo tvarka:
Pareiškėjas seniūnijos arba VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (toliau –
konsultavimo tarnyba) darbuotojui pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodyti
pagrindiniai paraiškai užpildyti reikalingi duomenys (pasėlių pavadinimai, laukų plotai);
 Pareiškėjas pats, su seniūnijos arba konsultavimo tarnybos darbuotojo pagalba,
naudodamasis paraiškų priėmimo informacine sistema, elektroniniu būdu įbraižo deklaruojamus
žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus;


Seniūnijos arba konsultavimo tarnybos darbuotojui atspausdinus paraišką, užpildytą
pagal pateiktus duomenis, pareiškėjas patikrina paraiškos duomenis ir patvirtina parašu duomenų
teisingumą;
 Pareiškėjui parašu patvirtinus paraiškos duomenų teisingumą, paraiškų priėmimo
informacinėje sistemoje patvirtinami paraiškos duomenys, suformuojamas bei išspausdinamas
paraiškos registravimo dokumentas (kuris yra paraiškos dalis);
 Paraiškos registravimo dokumentą pasirašo pareiškėjas bei seniūnijos arba konsultavimo
tarnybos darbuotojas;
 Pareiškėjui parašais patvirtinus minėtus dokumentus (paraišką ir paraiškos registravimo
dokumentą) ir pasirašius paraiškų priėmimo registre, paraiška laikoma pateikta.


Pareiškėjai, pateikę vieną paraišką, gali prašyti šios paramos:
Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus;
 Atskirųjų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų;
 Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis;
 Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes;
 Paramos už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės
„Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas „Kraštovaizdžio tvarkymas“ ir „Ekologinis
ūkininkavimas“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“;
 Paramos už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones:
o „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves
(mažiau palankios ūkininkauti vietovės)“;
o „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ (parama
Natura 2000 vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje);
o „Natura 2000 išmokos“ (parama Natura 2000 miškų teritorijose);
o „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“;
o „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės
apželdinimas mišku“;
o „Miškų aplinkosaugos išmokos“.


Išmokų atskiriems ūkiams skaičiavimo pavyzdžiai
Pateikiame keleto teorinių ūkių išmokų skaičiavimo pavyzdžių: kaip naujuoju
laikotarpiu bus skaičiuojamos išmokos pareiškėjams, atitikusiems visus paramos tinkamumo
reikalavimus.

1 lentelė. Ūkio A numatomos išmokos 2014-2019 m.

Pagrindiniai
ūkio
duomenys:

Metai
Karvių skaičius, vnt
Primilžis iš karvės 2006-2007 m.,
t/karvės
Primilžis iš karvės 2013-2014 m.,
t/karvės

2014

2019

5
6

Deklaruojamos žemės plotas, ha

Išmokų
dydžiai:

2015
10

30

Nacionalizė išmoka už pieno kvotą
(už 2006-2007 m. laikotarpį), Lt/t

52

49

36

Susietoji ES tiesioginė išmoka už
2013-2014 m. pagamintą pieną, Lt/t

28

0

0

390

352

435

100

160

200

0

266

329

Jaunojo ūkininko išmoka, Lt/ha

0

150

150

Priskaičiuota jaunojo ūkininko
išmokų iš viso, Lt

0

4.500

4.500

1.680

0

0

0

2.660

3.290

14.700

15.360

19.050

2.600

2.450

1.800

Viso ūkiui priskaičiuota ES
tiesioginių išmokų, Lt

16.380

22.520

26.840

Viso ūkiui priskaičiuota ES
tiesioginių ir nacionalinių išmokų, Lt

18.980

24.970

28.640

546

751

895

x

32%

51%

Išmoka už žemę (VIPS + Žalinimas),
Lt/ha
Išmoka už pirmuosius hektarus,
Lt/ha
Susietoji parama už melžiamas
karves (už einamuosius metus),
Lt/vnt.

Priskaičiuota ES susietoji ES
tiesioginė išmoka už 2013-2014 m.
pieno gamybą, Lt
Priskaičiuota susietosios paramos iš
Ūkiui
viso, Lt
priskaičiuotų Priskaičiuota išmokų už deklaruotą
išmokų
žemę iš viso, Lt
sumos:
Priskaičiuota nacionalinių išmokų
už pieną iš viso, Lt

ES tiesioginių išmokų priskyrimas deklaruotiems
hektarams, Lt/ha:
Išmokų (ES ir nacionalinių iš viso) pokytis,
palyginus su 2014 m. proc.

Iš duomenų matyti, kad ūkio A (10 melžiamų karvių ir 30 ha), kuris yra priskiriamas
jaunajam ūkiui, išmokos didėja net 50 proc. ir 2019 m. jau siekia beveik 900 Lt/ha (260 EUR/ha).
Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas jaunojo ūkininko išmoką gali gauti ilgiausiai 5 metus nuo
valdos įkūrimo metų. Tad šiuo atveju pareiškėjas, pirmą kartą deklaravęs valdą 2014 m., jaunojo
ūkininko išmoką galės gauti tik iki 2018 m. Jei ūkis būtų valdą įkūręs ir deklaravęs 2015 m. pirmą
kartą – jaunojo ūkininko išmoką būtų galėjęs gauti iki 2019 m.

2 Lentelė. Ūkio B numatomos išmokos 2014-2019 m.

Pagrindiniai
ūkio
duomenys:

Metai
Karvių skaičius, vnt
Primilžis iš karvės 2006-2007 m.,
t/karvės
Primilžis iš karvės 2013-2014 m.,
t/karvės

2014

Ūkiui
priskaičiuotų
išmokų
sumos:

2019

6
7

Deklaruojamos žemės plotas, ha

Išmokų
dydžiai:

2015
200

500

Nacionalizė išmoka už pieno kvotą
(už 2006-2007 m. laikotarpį), Lt/t

52

49

36

Susietoji ES tiesioginė išmoka už
2013-2014 m. pagamintą pieną, Lt/t

28

0

0

390

352

435

100

160

200

0

266

329

39.200

0

0

Priskaičiuota susietosios paramos iš
viso, Lt

0

53.200

65.800

Priskaičiuota išmokų už deklaruotą
žemę iš viso, Lt

198.000

180.800

223.500

Priskaičiuota nacionalinių išmokų
už pieną iš viso, Lt

62.400

58.800

43.200

237.200

234.000

289.300

299.600

292.800

332.500

474

468

579

x

-2%

11%

Išmoka už žemę (VIPS +
Žalinimas), Lt/ha
Išmoka už pirmuosius hektarus,
Lt/ha
Susietoji parama už melžiamas
karves (už einamuosius metus),
Lt/vnt.
Priskaičiuota ES susietoji ES
tiesioginė išmoka už 2013-2014 m.
pieno gamybą, Lt

Viso ūkiui priskaičiuota ES
tiesioginių išmokų, Lt
Viso ūkiui priskaičiuota ES
tiesioginių ir nacionalinių išmokų,
Lt
ES tiesioginių išmokų priskyrimas deklaruotiems
hektarams, Lt/ha:
Išmokų (ES ir nacionalinių iš viso) pokytis,
palyginus su 2014 m. proc.

Iš 2 lentelės ir paveikslėlio duomenų matyti, kad stambaus ūkio B, turinčio 200 melžiamų
karvių ir 500 ha ir kuris nėra jaunasis ūkininkas, parama taip pat didėja. Išimtis yra tik 2015 m.

3 lentelė. Ūkio C numatomos išmokos 2014-2019 m.
Metai
Pagrindiniai
ūkio
duomenys:

2014

Deklaruojamos žemės plotas, ha

Išmoka už žemę (VIPS +
Žalinimas), Lt/ha
Išmokų
dydžiai:
Išmoka už pirmuosius hektarus,
Lt/ha
Viso ūkiui priskaičiuota ES
Ūkiui
tiesioginių išmokų, Lt
priskaičiuotų
Viso ūkiui priskaičiuota ES
išmokų
tiesioginių ir nacionalinių išmokų,
sumos:
Lt
ES tiesioginių išmokų priskyrimas deklaruotiems
hektarams, Lt/ha:
Išmokų (ES ir nacionalinių iš viso) pokytis,
palyginus su 2014 m. proc.

2015

2019

500

390

352

435

100

160

200

198.000

180.800

223.500

198.000

180.800

223.500

396

362

447

x

-9%

13%

Pagal 3 lentelės duomenis, stambiam augalininkystės ūkiui C, kuriam neskiriamos
nacionalinės išmokos ir jis nėra jaunasis ūkininkas, vienintelės priskaičiuotos išmokos – tai ES
tiesioginės išmokos už deklaruotą plotą (įskaitant Žalinimo ir išmoką už pirmuosius hektarus).

Ši smulki tik keletą teorinių ūkių apimanti išmokų skaičiavimo analizė parodo, kad naujuoju
laikotarpiu didžiausio paramos augimo gali tikėtis smulkesni gyvulininkystės ūkiai, ypatingai
jaunieji ūkininkai. Labiausiai paramos didėjimas pristabdytas stambiems augalininkystės ūkiams,
auginantiems grūdines kultūras, už kurias papildomai neskiriamos nei nacionalinės, nei susietosios
ES tiesioginės išmokos.

