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ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITŲ PLOTŲ 

DEKLARAVIMO REGLAMENTAVIMAS

Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir

tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės patvirtintos

2015-12-15 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-897

(nauja redakcija 2021-03-31 Nr. 3D-197).

2022 m. taisyklių pakeitimai patvirtinti 2022 m. kovo mėn. 3 d. LR žemės

ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-150.

2022-03-16 Nr. 3D-187 “Dėl 2022 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų

deklaravimo pradžios nustatymo ir mokymų savivaldybių specialistams

organizavimo”

Deklaravimo pradžia 2022 m. balandžio 19 d., pabaiga birželio 14 d.

su pavėlavimu iki liepos 8 d.



Reikalavimas dėl žemės ūkio augalų dominavimo deklaruotuose plotuose iki

derliaus nuėmimo lieka tik susietajai paramai. Kitur reikalavimas – auginti

žemės ūkio augalus.

Juodasis pūdymas turi būti įdirbtas bent kartą po birželio 1 d.

Žaliasis pūdymas – leidžiama ganyti ir (arba) nuimti derlių, naudoti AAP.

Didinamas žolės smulkinimo ir paskleidimo plotas turintiems mažiau nei 0,3

SG - iki 10 % nuo viso deklaruoto ploto.

Papildoma išimtis bitininkams dėl šienavimo: turintys registruotas 5 ir

daugiau šeimų (1 šeima padengia 0,59 ha) leidžiama smulkinti ir paskleisti

žolę lauke.

Augalų auginamų sėklai augalų plotuose iki einamųjų metų spalio 1 d. turi

būti nuimtas derlius.

Pievų atnaujinimas naudojant bearimes technologijas suarimu nelaikomas.
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ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS VYKDYMO TVARKA
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SUSIETOJI PARAMA

Tikslinamas nuotraukų iš lauko per „NMA Agro“ pateikimas.

Reikalavimas auginti daržoves įdirbtoje ariamojoje žemėje.

Patikslintos reikalaujamos išsėti sertifikuotos sėklos normos:

sumažintos normos 10 kg/ha, išskyrus vasarinių kviečių normą – ji

padidinta iki 200 kg/ha.



MEDELYNAI

Plotai, kuriuose atvirame ir (ar) uždarame grunte auginami klasifikatoriaus

V grupės augalai kaip sodinukai, skirti persodinti kitoje vietoje, arba dėl

ūglių, skiepų ar poskiepių, gali būti deklaruojami kaip medelynai

klasifikatoriaus kodu MED „Medelynai“. Jei plote auginami keli V grupės

augalai, jie neišskiriami ir deklaruojami bendrai kodu MED.

Ilginamas sankcijų dėl neteisėto deklaravimo laikotarpis iki 4 metų

(einamieji + 3 praėjusieji).

AGP

Naujas klasifikatoriaus kodas skirtas deklaruoti atstatomas daugiametes

pievas ir ganyklas (šiais metais - neaktyvus).
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI
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VALSTYBINĖS ŽEMĖS DEKLARAVIMAS

Pareiškėjų, kurie teisėtai naudoja ar valdo plotus patenkančius į „valstybinės žemės“

ir (arba) „laisvos valstybinės žemės“ sluoksnius žemės naudojimo ar valdymo teisės

patvirtinimo dokumentai turės būti registruoti Valdų registre iki paraiškos

patvirtinimo ir (ar) keitimo datos. Absoliuti dauguma šių dokumentų bus įkelti į Valdų

registrą per PPIS iš anksto. Minėtų dokumentų nesant Valdų registre nebus galima

įbraižyti šių valstybinės žemės plotų.

Įbraižant valstybinės žemės plotus taikoma 10 proc., bet ne daugiau nei 1 ha

paklaida laukui;

Įbraižant valstybinės žemės plotus, seniūnijos darbuotojas neprivalės tikrinti

valdymo teisę pagrindžiančių dokumentų. PPIS tai padarys automatiškai;

ŽŪIKVC užtikrins galimybę pareiškėjui atnaujinti valdos ir (arba) ūkininko ūkio

duomenis;

Atsisakyta reikalavimo pareiškėjui pateikti kadastro žemėlapius (žemės sklypų

planus), nes duomenys buvo naudojami tik apytikslei vietai nustatyti.



LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 

2014–2020 METŲ PROGRAMOS 

PRIEMONIŲ SUSIJUSIŲ SU 

PLOTU NAUJOVĖS
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Priemonės įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos

kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis

ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

Nauja:

Laikytis 2018 m. gegužės 30 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/848 dėl

ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007, su paskutiniais pakeitimais,

padarytais 2021 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES)

2021/1698, reikalavimų ir Ekologinės gamybos taisyklių, pavirtintų žemės ūkio

ministro įsakymu, ne trumpiau kaip prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį.

Įsipareigojimų laikotarpio trukmė pareiškėjams, pirmą kartą teikiantiems

paraiškas 2021–2022 m. laikotarpiu, – 2 metai.

EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS (1)



EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS (1)
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Paraiškas gali teikti visi pareiškėjai.

Valdos dalijimas tikrinamas antraisiais įsipareigojimų metais, pateiktoms

paraiškoms.

Pareiškėjai, norintys gauti paramą pagal priemonę už miglines (varpines žoles)

daugiametes žoles, auginamas sėklai, paraiškoje tokius laukus turi deklaruoti

kodais „GPŽ“ ir „GPA“ pažymint požymį „ESĖ“.

Reitingavimas taikomas tik naujai deklaruotiems plotams, kurie praėjusiais

metais nebuvo sertifikuoti VšĮ „Ekoagros“. Pirmenybė teikiama mažiausiam pagal

Priemonę naujai deklaruotam plotui (didėjimo linkme), už kurį praėjusiais metais

nebuvo prašyta paramos.

NMA, atlikusi 2022 m. pareiškėjų paraiškose deklaruoto ploto reitingavimą, per

20 darbo dienų informuoja pareiškėjus, kad vertinant jų paraiškas bei

apskaičiuojant paramą pagal Priemonę bus taikomas reitingavimas



AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS

11

Žemės ūkio veiklos subjektai nuo 2022m. galės prisiimti naujus įsipareigojimus 3

m. laikotarpiui.

Atsižvelgdami į tai, kad pagal Priemonę įsipareigotas plotas negali būti didinamas,

patikslintos įgyvendinimo taisyklės, nurodant galimą ploto pagal Priemonės veiklas

padidėjimą: pareiškėjas prisiima ir laikosi įsipareigojimų pagal veiklą deklaruotuose

plotuose 3 m. (taikoma nuo 2021 m. teikiamoms paraiškoms), nedidindamas

daugiau kaip 0,5 ha paramos paraiškose pagal Priemonę deklaruoto ploto.

Patikslintas Pievų ir (ar) ganyklų tvarkymo darbų žurnalo pavadinimas, į „Atliktų ūkio

darbų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių „Agrarinė

aplinkosauga ir klimatas“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios

išmokos“ veiklas žurnalą“. Pildomas PPIS per 5 d. d. atlikus pievų ir (ar) ganyklų

tvarkymo darbus.

Augalų apsaugos produktų naudojimo žurnalo pildymo terminai ir būdai bus

nustatyti Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse,

patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. 3D-564



Priemonės įgyvendinimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015

m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų

programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“

įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

Parama už juodąjį pūdymą nemokama.

Duomenys apie panaudotus tręšiamuosius ir kalkinamuosius produktus įvedami į Trąšų

naudojimo apskaitos posistemę (adresu https://paseliai.vic.lt). Duomenų įvedimo terminas

nesikeičia − per 5 d. d. nuo šių produktų panaudojimo.

Augalų apsaugos produktų naudojimo žurnalą privaloma pildyti, kai žemės ūkio valdoje

naudojami profesionaliajam ir neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai,

laikantis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių, patvirtintų

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564,

nustatytų terminų ir būdų.

„Pievų ir (ar) ganyklų tvarkymo darbų žurnalas“ keičiamas į „Atliktų ūkio darbų pagal Lietuvos

kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Su

„Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklas žurnalą“. Pildomas

PPIS per 5 d. d. atlikus pievų ir (ar) ganyklų tvarkymo darbus.
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SU „NATURA 2000“ IR VANDENS PAGRINDŲ 

DIREKTYVA SUSIJUSIOS IŠMOKOS 

https://paseliai.vic.lt/


13

IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA 

GAMTINIŲ AR KITŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ

Priemonės įgyvendinimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo

plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose

esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

Parama už vietoves, kurioms buvo taikomas pereinamasis laikotarpis, nuo

2022 m. nemokama.

Parama už daugiametes žoles, auginamas sėklai, bus mokama netaikant

reikalavimo turėti bent 0,25 SG/ha pievų ir (ar) ganyklų.

Vidutiniam ūkinių gyvūnų skaičiavimui keičiasi vertinamas gyvulių išlaikymo

laikotarpis − nuo praėjusių metų balandžio 1 d. iki einamųjų metų kovo 31 d. −

pagal Ūkinių gyvūnų registre valdytojo ir (ar) partnerio vardu esančius

duomenis.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ !
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