
Nacionalinio lygio viešoji konsultacija

Žal ias is  kursas

Tvarus žemės ūkis, maisto 
sistemos ir kaimo plėtra



Žaliasis kursas žemės ūkyje

PROBLEMOS SPRENDIMAI

Klimato kaita

Gamtos nykimas

Kaimiškųjų vietovių  
depopuliacija ir 

senėjimas

Oro, vandens, 
dirvožemio tarša

Inovacijų, 
skaitmenizavimo 

sektoriuje trūkumas

Nepakankamas 
bendradarbiavimas

Neišnaudotos 
bioekonomikos

teikiamos 
galimybės

Tvarių darbo vietų, 
socialinio verslo 
kūrimas ir plėtra

Trumpųjų maisto 
tiekimo grandinių 

vystymas

Tvari gamyba 
darnoje su 

gamta

ŠESD išmetimus 
mažinančių 

praktikų 
taikymas ir 

technologijų 
diegimas

Paskatos jaunimui 
ūkininkauti ar 
užsiimti kitais 

verslais
Inovacijų, 
mokslinių 

tyrimų plėtra, 
konsultavimo 

sistemos 
tobulinimasEkosistemų 

atkūrimas



Šaltinis: Adaptuota JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) ir „Global Soil Partnership“ iliustracija 



Kokybiniai poslinkiai

Parama atsižvelgiant į 

dirvožemių struktūras ir 

ūkininkavimo būdus, skatinant 

tvarią žemdirbystę ir mišrų 

ūkininkavimą

Trumpųjų maisto tiekimo 

grandinių vystymas, 

skatinant kooperaciją, 

prioritetą skiriant smulkiems 

ir vidutiniams ūkiams

Maisto gamyba darnoje 

su gamta



Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas

ŽŪM projektai

PROJEKTAS 5.9. ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIO PRIDĖTINĖS 
VERTĖS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS

PROJEKTAS 6.5. TVARIOS ŽEMĖS ŪKIO, 
AKVAKULTŪROS IR MAISTO GAMYBOS SISTEMOS

PROJEKTAS 7.3. GYVYBINGAS KAIMAS



PROJEKTAS 5.9. ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIO PRIDĖTINĖS 
VERTĖS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS

Trumpųjų maisto tiekimo grandinių ir kitų bendradarbiavimo 
formų stiprinimas, pridėtinės vertės didinimas

Smulkių ir vidutinių ūkininkų įtraukimas į maisto tiekimo grandines

Vietinės, ekologiškos produkcijos vartojimo skatinimas

Aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos skatinimas

Pr ior i tet in ia i  projekta i  i r  ve iksmai :  



PROJEKTAS 6.5. TVARIOS ŽEMĖS ŪKIO, 
AKVAKULTŪROS IR MAISTO GAMYBOS SISTEMOS

Maisto gamyba darnoje su gamta
Dirvožemiui palankus ūkininkavimas

Ekologinių ir kitų tvariai ūkininkaujančių ūkių (įskaitant akvakultūrą) plėtra

Mineralinių trąšų ir cheminių pesticidų naudojimo optimizavimas

Tikslesnės agrarinės aplinkosaugos priemonės

Vieninga dirvožemio kokybės valdymo sistema nacionaliniame ir ūkio lygmenyje, 

skatinanti žemdirbystės būdų kompleksiškumą ir dirvožemio kokybės stabilumą

Pelkių atkūrimas durpžemiuose, siekiant mažinti ŠESD išmetimus

Kraštovaizdžio elementų kūrimas kraštovaizdžio įvairinimui, erozijos ir vandens 

telkinių taršos mažinimui

Pr ior i tet in ia i  projekta i  i r  ve iksmai :  



PROJEKTAS 7.3. GYVYBINGAS KAIMAS

Pr ior i tet in ia i  projekta i  i r  ve iksmai :  

Sąlygų jaunimui ūkininkauti ir kurti verslą kaime gerinimas

Prioritetas jauniesiems ūkininkams valstybinės žemės nuomai

Skatinamųjų finansinių priemonių taikymas ūkio (įskaitant žemę) įsigijimui

Ūkininkų inkubatoriai



Žemės ūkio perorientavimas į tvarų ūkininkavimą

Dirvožemio biologinės įvairovės programa ir ŠESD apskaitos instrumentas ūkio lygmenyje

Pažangių technologijų plėtra gyvulininkystėje

Pelkių (durpžemių) atkūrimas 

Paviršinių vandens telkinių būklės gerinimas

Įgalins taikyti priemones orientuotas į gamtos išteklius tausojančią žemdirbystę ir didesnę žemės ūkio produkcijos pridėtinę vertę, 
apimantis monitoringo, dirvožemių tyrimo duomenų bazės, duomenų skaitmeninimo, perdavimo, apdorojimo bei pritaikymo tiksliojo
ūkininkavimo ir dirvožemio tausojimo technikai, sudarant prielaidą biologinės įvairovės išsaugojimui ir ŠESD emisijų mažinimui

Sudarys galimybes ūkininkams taikyti pažangias technologijas orientuotas į ŠESD emisijų mažinimą, oro taršos ir iš fermų 
sklindančių kvapų mažinimą bei gyvūnų gerovės sąlygų gerinimą

Palankaus dirvožemio durpingojo sluoksnio išsaugojimas. Hidrologinio režimo atkūrimas ne tik sustabdytų durpių klodo skaidymąsi ir 
suslūgimą bei ŠESD emisijas, bet ir paskatintų pelkėdaros procesus, užtikrinant gerą agrarinę ir aplinkosauginę būklę bei sukurtų 
palankias prielaidas biologinės įvairovės palaikymui ir atkūrimui

Tausojama aplinka, prisitaikymas prie klimato kaitos sukeltų padarinių, dirvos drėgnumo reguliavimas, išvengiama maistinių 
medžiagų išplovimų iš dirvos į paviršinius vandenis, mažesnis vandens eikvojimas



Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. 
strateginis planas

Vienas dokumentas, apimantis:

• tiesiogines išmokas (conditionality, įskaitant žalinimą + 
eco-schemos 20-30 proc.) 

• kaimo plėtros intervencijas (aplinkai ir klimatui 30-35 
proc.), Leader 5 proc., n+2 taisyklė)

• sektorines programas

2021-2027 m., mln. EUR
Tiesioginės išmokos: 4054,5

Kaimo plėtra: 1411,7
EURI*: 139,9
Viso: 5606,1

*Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės



Ačiū už dėmesį!


