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Tiesioginės paramos teikimo            
principai (1) 

Nuo 2015 m. tiesioginės išmokos bus skiriamos tik 
Aktyviems ūkininkams. 
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Europos 
Komisija 

Valstybės 
narės 

“Apibrėžia 

minimalias 

ūkininkavimo 

veiklas” 

“Nustato 

kriterijus 

minimaliai 

veiklai 

apibrėžti” 



Tiesioginės paramos teikimo            
principai (2) 

Valstybės narės turės taikyti išmokų mažinimą ūkiams, 
gaunantiems daugiau kaip 150 000 eurų tiesioginių 
išmokų sumas (skaičiuojant tik nuo VIPS dalies).  
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Tiesioginės paramos struktūra  
2015–2020 m. 
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Pereinamojo 
laikotarpio 
nacionalinė 

parama (PLNP) 

 + 



“Žalinimas” 
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“Žalinimo” reikalavimai (1) 

“Žalinimo” 
reikalavimai 

Pasėlių 
įvairinimas 

Daugiamečių 
pievų išlaikymas  

Ekologiniu 
požiūriu svarbių 

vietovių 
išskyrimas  



“Žalinimo” reikalavimai (2) 
Pasėlių įvairinimas 

 

• Tarp 10 ir 30 ha ariamos žemės – ariamoje žemėje 
auginami bent 2 skirtingi pasėliai; 

 

• Daugiau kaip 30 ha ariamos žemės – ariamoje 
žemėje auginami bent 3 skirtingi pasėliai; 

 

• Taikomos išimtys.  



“Žalinimo” reikalavimai (3) 
Daugiamečių pievų/ganyklų išlaikymas 

 
• Daugiamečių pievų/ganyklų plotai, palyginus su 

2012 m. deklaruotu šių pievų/ganyklų plotu + 2015 
m. naujai deklaruotos, nacionaliniu lygiu negalės 
sumažėti daugiau kaip 5 proc. 
 
 

• Valstybės narės gali įvesti atitinkamo reikalavimo 
kontrolę ūkininko lygiu.  

 
 



“Žalinimo” reikalavimai (4) 
Ekologiniu požiūriu svarbios vietovės 

 

• Ūkiams, turintiems daugiau kaip 15 ha ariamos 
žemės, 5 proc. tos žemės turi būti išskirta 
ekologiniu požiūriu svarbiai vietovei (EFA);  

• EFA gali sudaryti:  

pūdymas, tarpiniai ir žaliosios dangos pasėliai, 
azotą fiksuojantys augalai, kraštovaizdžio 
elementai (atskiri medžiai, medžių eilės, grioviai, 
tvenkiniai ir pan.), terasos, apsauginės juostos ir 
pan. 
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Jaunieji ūkininkai (1) 
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Jaunieji ūkininkai (2) 

Kas galės gauti paramą?: 

- Ne vyresni kaip 40 metų amžiaus; 

- Kurie kuria valdą pirmą kartą arba ją įkūrę per 
penkerius metus. 

 

Išmoka – mokama kasmet; 

Remtinas plotas – iki 90 ha; 

Finansai – iki 2 proc. nuo finansinio voko; 
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Susietoji parama (1) 
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Susietoji parama (2) 

Finansai – iki 13 proc. nuo finansinio voko. Plius 2 proc. 
baltymingiems augalams.  

Remtini sektoriai: grūdų, aliejinių kultūrų sėklų, baltyminių 
augalų, ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolingų bulvių, pieno ir pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, sausųjų 
pašarų, apynių, cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų, 
vaisių ir daržovių, trumpos rotacijos želdinių; 

Parama – gali būti skiriama tiek, kiek reikia siekiant 
paskatinti išlaikyti dabartinį gamybos lygį.  
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Išmoka už plotus, kuriuose  
esama gamtinių kliūčių (1) 

 

Paskirtis - išmoka ūkininkams, kurių visa valda arba jos 
dalis yra plotuose, kuriuose esama gamtinių kliūčių; 

 

Finansai – iki 5 proc. finansinio voko; 

 

Tinkamumas – vietovės turi atitikti Kaimo plėtros 
programoje numatytus kriterijus.  
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Išmoka už plotus, kuriuose  
esama gamtinių kliūčių (2) 

Skiriant  iki 5 proc. TI išmokų voko MPŪT paremti ir 
jeigu būtų nustatytas ir deklaruotas 1 000 000 ha 
MPŪT plotas, iš TI voko būtų skirta: 
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Metai  Išmoka Lt/ha 

2015 72 

2016 76 

2017 80 

2018 84 

2019 89 



Smulkiųjų ūkininkų schema 

 

Finansai – iki 10 proc. finansinio voko; 

 

Supaprastinta schema – smulkieji ūkiai neturėtų 
vykdyti „Žalinimo“ veiklų, Kompleksinių paramos 
(GAAB ir VR) reikalavimų; 

 

Išmoka – iki 1250 eurų vienam ūkiui.  
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Perskirstymo išmoka (1) 
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Ūkininkas deklaruoja 90 ha, vadinasi: 

-Už 90 ha gauna pagrindines išmokas (VIPS, 

Žalinimas, Jaunojo ir pan.); 

- Už 30 ha gauna papildomą – perskirstymo 

išmoką.  
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Perskirstymo išmoka (2) 

Remtinas plotas – iki 30 ha; 

 

Finansai – iki 30 proc. finansinio voko;  

 

Iššūkis – užtikrinti, kad valdos nebūtų tyčia skaldomos; 

 

Galimybės – paremti smulkiuosius ūkius ir netaikyti 
išmokų ribojimo.   
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Pereinamojo laikotarpio  
nacionalinė parama (PLNP) 

2015–2020 m. numatyta galimybė teikti PLNP tiems sektoriams, 
kuriems ši parama bus teikiama 2013 m. Paramos mokėjimas 
galios mažėjančia tvarka (nuo 100 proc. 2013 m. pagal 
atskirus sektorius nustatytų didžiausių remtinų sumų): 
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Tiesioginių išmokų dydžiai  
2014-2020 m. 
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*Tiesioginių išmokų Lietuvoje vidutiniai dydžiai Lt/ha, esant 2,8 mln. ha 
remtinam plotui,  finansinio voko neskirstant pagal atskiras schemas.  
 



Pasiruošimas Tiesioginės paramos 
nuostatų įgyvendinimui 
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Europos 
Komisija 

Žemės 
ūkio 

ministerija 

Žemdirbių 
savivalda 



 

 

Ačiū už dėmesį! 
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