
 

     
 

PRODUKCIJOS RŪŠIŲ STANDARTINEI PRODUKCIJOS VERTEI BEI STANDARTINIAM 

GAMYBINIAM PELNUI APSKAIČIUOTI SUDERINIMAS SU 2015 M. ŽEMĖS ŪKIO 

NAUDMENŲ IR KITŲ PLOTŲ KLASIFIKATORIUMI 

 

I grupė Augalai ariamojoje žemėje, pūdymas 

Eil

. 

Nr. 

Kodas  

Žemės ūkio produkcijos 

rūšies pavadinimas 

(bendrajam 

standartiniam pelnui 

apskaičiuoti) 

Produkcijos rūšies 

vieneto 

pavadinimas 

(standartinei 

produkcijos vertei 

apskaičiuoti) 

1 AVI Avižos Avižos Avižos 

2 GRI Grikiai 
Kiti grūdiniai augalai Kiti grūdiniai 

augalai 

3 KRV Vasariniai kvietrugiai 
Kiti grūdiniai augalai Kiti grūdiniai 

augalai 

4 KRŽ Žieminiai kvietrugiai 
Kiti grūdiniai augalai Kiti grūdiniai 

augalai 

5 KUK Kukurūzai grūdams 
Kukurūzai grūdams Kukurūzai 

grūdams 

6 KUP Kukurūzai pašarui 
Kukurūzai žaliajam 

pašarui 

Kukurūzai 

žaliajam pašarui 

7 KVV Vasariniai kviečiai Kviečiai Kviečiai 

8 KVŽ Žieminiai kviečiai Kviečiai Kviečiai 

9 MIV Vasariniai miežiai Miežiai Miežiai 

10 MIŽ Žieminiai miežiai Miežiai Miežiai 

11 RAV Vasariniai rapsai Rapsai Rapsai 

12 RAŽ Žieminiai rapsai Rapsai Rapsai 

13 RUV Vasariniai rugiai Rugiai Rugiai 

14 RUŽ Žieminiai rugiai Rugiai Rugiai 

15 JKT Kiti grūdiniai javai ir jų mišiniai 
Kiti grūdiniai augalai Kiti grūdiniai 

augalai 

16 AGU Agurkai (uždarajame grunte) 
Uždaro grunto 

daržovės, braškės 

Uždaro grunto 

daržovės, gėlės 

17 POM Pomidorai (uždarajame grunte) 
Uždaro grunto 

daržovės, braškės 

Uždaro grunto 

daržovės, gėlės 

18 DUK Kitos daržovės uždarajame grunte 
Uždaro grunto 

daržovės, braškės 

Uždaro grunto 

daržovės, gėlės 

19 BRO Burokėliai (atvirajame grunte) 
Lauko daržovės, 

braškės 

Daržovės, braškės, 

gėlės 

20 KOP Kopūstai (atvirajame grunte) 
Lauko daržovės, 

braškės 

Daržovės, braškės, 

gėlės 

21 MOR Morkos (atvirajame grunte) 
Lauko daržovės, 

braškės 

Daržovės, braškės, 

gėlės 

22 SVO Svogūnai (atvirajame grunte) 
Lauko daržovės, 

braškės 

Daržovės, braškės, 

gėlės 

23 DAK Kitos daržovės atvirajame grunte 
Lauko daržovės, 

braškės 

Daržovės, braškės, 

gėlės 

24 BUL Bulvės Bulvės Bulvės 

25 BUP Bulvės pašarui Bulvės Bulvės 

26 CUK Cukriniai runkeliai Cukriniai runkeliai Cukriniai runkeliai 
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27 ŠAK Pašariniai šakniavaisiai 
Pašariniai šakniavaisiai Pašariniai 

šakniavaisiai 

28 GAB Baltosios garstyčios  
Kiti aliejiniai augalai Kiti aliejiniai 

augalai 

29 GAJ Rudosios, juodosios garstyčios 
Kiti aliejiniai augalai Kiti aliejiniai 

augalai 

30 ALR Aliejiniai ridikai 
Kiti aliejiniai augalai Kiti aliejiniai 

augalai 

31 KMY Kmynai 

Aromatiniai, 

medicininiai augalai 

Vaistiniai, 

prieskoniniai, 

kvapieji augalai 

32 KMP Pirmamečiai kmynai 

Aromatiniai, 

medicininiai augalai 

Vaistiniai, 

prieskoniniai, 

kvapieji augalai 

33 KAN Pluoštinė kanapė 
Kiti pramoniniai 

augalai 

Kiti pramoniniai 

augalai 

34 LIA Sėmeniniai linai Linai Sėmeniniai linai 

35 LIP Pluoštiniai linai Linai Linai 

36 SAU Saulėgrąžos  
Kiti aliejiniai augalai Kiti aliejiniai 

augalai 

37 SRS Soros 
Kiti grūdiniai augalai Kiti grūdiniai 

augalai 

38 SRG Sorgas 
Kiti grūdiniai augalai Kiti grūdiniai 

augalai 

39 THC 
Techniniai ir kiti augalai (tabakas, 

apyniai ir kt.) 

Kiti pramoniniai 

augalai 

Kiti pramoniniai 

augalai 

40 AMP 

Aromatiniai, medicininiai ir 

prieskoniniai augalai (mėtos, 

kalendros, medetkos, čiobreliai, 

ramunėlės, mairūnai, šalavijai, 

pankoliai, bazilikai, melisos, 

valerijonai ir kt.) 

Aromatiniai, 

medicininiai augalai 

Vaistiniai, 

prieskoniniai, 

kvapieji augalai 

41 BMI 

Žemės ūkio augalų mišiniai, 

kuriuose baltyminiai augalai yra 

vyraujantys 

Ankštiniai javai Ankštiniai javai 

42 NMI 

Žemės ūkio augalų mišiniai, 

kuriuose baltyminiai augalai nėra 

vyraujantys 

Kiti grūdiniai augalai Kiti grūdiniai 

augalai 

43 SKP 
Daržovių ir šakniavaisių sėklojai ir 

pasodai 

Sėklos ir sodinukai Sėklos ir sodinukai 

44 PDŽ Žaliasis pūdymas Pūdymai Pūdymai 

45 PDJ Juodasis pūdymas Pūdymai Pūdymai 

II grupė Azotą kaupiantys augalai ariamojoje žemėje   

1 PUP Pupos Ankštiniai javai Ankštiniai javai 

2 SJO Sojos 
Kiti aliejiniai augalai Kiti aliejiniai 

augalai 

3 VIK Vikiai Ankštiniai javai Ankštiniai javai 

4 ŽIR Žirniai Ankštiniai javai Ankštiniai javai 

5 LEŠ Lęšiai Ankštiniai javai Ankštiniai javai 

6 LUB Lubinai Ankštiniai javai Ankštiniai javai 

7 LUP Lubinai pašarui 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 

(mažiau  

5 metų) 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 
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III grupė Azotą kaupiantys augalai ariamojoje žemėje ir kartu ganyklos arba pievos 5 metų ir  

mažiau 

  

1 DOB Dobilai 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 

(mažiau 5 metų) 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 

2 ESP Esparcetai 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 

(mažiau 5 metų) 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 

3 BAR Barkūnai 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 

(mažiau 5 metų) 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės  

4 LIC Liucernos 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 

(mažiau 5 metų) 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 

5 GAR Gargždeniai 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 

(mažiau 5 metų) 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 

6 OŽI Ožiarūčiai 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 

(mažiau 5 metų) 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 

7 SER Seradelės 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 

(mažiau 5 metų) 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 

V grupė Ganyklos arba pievos 5 metų ir mažiau   

1 GPŽ 
Ganyklos arba pievos, daugiametės 

žolės 5 metų ir mažiau 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 

(mažiau 5 metų) 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 

2 RZV 
Rizikos vandens telkinių būklės 

gerinimas 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 

(mažiau 5 metų) 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 

3 5PT-8 
Medingųjų augalų juostos ar laukai 

ariamojoje žemėje 

Aromatiniai, 

medicininiai augalai 

Vaistiniai, 

prieskoniniai, 

kvapieji augalai 

4 5PT-7 
Vandens telkinių apsauga nuo taršos 

ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 

(mažiau 5 metų) 

Vienmetės ir 

daugiametės žolės 

V grupė Daugiamečiai sodiniai   

1 OBS Obelų sodai Vaisiai ir uogos Vaisiai ir uogos 

2 KRS Kriaušių sodai Vaisiai ir uogos Vaisiai ir uogos 

3 SLS Slyvų sodai Vaisiai ir uogos Vaisiai ir uogos 

4 VYS Vyšnių ar trešnių sodai Vaisiai ir uogos Vaisiai ir uogos 

5 KTS Kiti sodai (vaismedžiai, lazdynai) Vaisiai ir uogos Vaisiai ir uogos 

6 PAS 
Pirmamečiai ir antramečiai sodai, 

medelynai* 

  

7 JSU Juodųjų serbentų uogynai Vaisiai ir uogos Vaisiai ir uogos 

8 RSU Raudonųjų serbentų uogynai Vaisiai ir uogos Vaisiai ir uogos 

9 AVU Aviečių uogynai Vaisiai ir uogos Vaisiai ir uogos 

10 ARU Aronijų uogynai Vaisiai ir uogos Vaisiai ir uogos 

11 KTU Kiti daugiamečiai uogynai Vaisiai ir uogos Vaisiai ir uogos 

12 PAU Pirmamečiai ir antramečiai uogynai Vaisiai ir uogos Vaisiai ir uogos 

13 BRA Braškių uogynai (atvirajame grunte) 
Lauko daržovės, 

braškės 

Daržovės, braškės, 

gėlės 

14 BRU 
Braškių uogynai (uždarajame 

grunte) 

Uždaro grunto 

daržovės, braškės 

Uždaro grunto 

daržovės, gėlės 
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15 GĖL 
Daugiametės gėlės ir dekoratyviniai 

augalai (uždarajame grunte) 

Šiltnaminės gėlės Uždaro grunto 

daržovės, gėlės 

16 PLŽ 
Trumpos rotacijos plantaciniai 

želdiniai 

- - 

VI grupė Daugiametės ganyklos, natūralios ir pusiau natūralios pievos   

1 DPG 
Daugiametės ganyklos arba pievos 

daugiau nei 5 metų 

Kultūrinės pievos 

(daugiau kaip 5 metų) 

Kultūrinės pievos 

ir ganyklos 

(daugiau kaip 5 

metų) 

2 EPT 
Ekstensyvus pievų tvarkymas 

ganant gyvulius 

Kultūrinės pievos 

(daugiau kaip 5 metų) 

Kultūrinės pievos 

ir ganyklos 

(daugiau kaip 5 

metų) 

3 

 

 

NPT 

Natūralių ir pusiau natūralių pievų 

tvarkymas 

Natūralios pievos ir 

ganyklos 

Natūralios pievos 

ir ganyklos 

4 SPT Specifinių pievų tvarkymas 
Natūralios pievos ir 

ganyklos 

Natūralios pievos 

ir ganyklos 

5 5PT-2 
Ekstensyvus šlapynių tvarkymas 

(mokamos tiesioginės išmokos) 

Natūralios pievos ir 

ganyklos 

Natūralios pievos 

ir ganyklos 

6 VTP 
Vandens telkinių pakrančių 

apsaugos juostos tvarkymas pievose 

Natūralios pievos ir 

ganyklos 

Natūralios pievos 

ir ganyklos 

7 MNP 

Meldinės nendrinukės buveinių 

saugojimas natūraliose ir pusiau 

natūraliose pievose 

Natūralios pievos ir 

ganyklos 

Natūralios pievos 

ir ganyklos  

8 MNŠ 

Meldinės nendrinukės buveinių 

saugojimas šlapynėse (mokamos 

tiesioginės išmokos) 

Natūralios pievos ir 

ganyklos 

Natūralios pievos 

ir ganyklos  

VII grupė Plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos   

1 TPN 

Tinkami paramai plotai, kurie 

einamaisiais metais neatitinka 

paramos skyrimo reikalavimų 

- - 

2 NEP Netinkami paramai plotai - - 

3 MNN 
Meldinės nendrinukės buveinių 

saugojimas šlapynėse 

Natūralios pievos ir 

ganyklos 

Natūralios pievos ir 

ganyklos 

4 5PT-3 Ekstensyvus šlapynių tvarkymas 
Natūralios pievos ir 

ganyklos 

Natūralios pievos ir 

ganyklos 

5 5PT-9 
Kraštovaizdžio elementų 

(gyvatvorių) valdoje tvarkymas 

- - 

6 5PT-11 
Melioracijos griovių tvarkymas kai 

žolė bus nupjauta ir išvežta 

- - 

7 5PT-12 

Melioracijos griovių tvarkymas kai 

žolė bus susmulkinta ir paskleista 

ant griovio šlaito  

- - 

8 GRY Grybai  Grybai Grybai 

9 GRS Grybai ir substrato gamyba Grybai Grybai 

10 SRA Sraigių auginimas Sraigės  Sraigės  

11 SLE Sliekų auginimas**   

 

VIII grupė Kaimo plėtros programos priemonės miškuose 

  

1 MVP Miško veisimas - - 

2 ŽM-1 

Spygliuočių su minkštaisiais 

lapuočiais (ne mažiau kaip 20 proc.) 

ar minkštųjų lapuočių želdiniai 

- - 
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3 ŽM-2 

Spygliuočių ir (arba) minkštųjų 

lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 

20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) 

liepų priemaiša 

- - 

4 ŽM-3 

Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų 

želdiniai su spygliuočių ir (arba) 

minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 

proc. 

- - 

5 ŽM-4 

Kietųjų lapuočių, liepų, selekcinių 

drebulių (įskaitant hibridines 

drebules) grynieji želdiniai 

- - 

6 ŽM-5 

Ąžuolų želdiniai, kai želdinamame 

plote pasodinta ir apsaugota 

individualiomis apsaugomis ne 

mažiau kaip 2500 vnt. į ha ąžuolo 

sodmenų 

- - 

7 ŽM-6 

Greitai augančių hibridinių drebulių 

trumpos rotacijos plantaciniai 

želdiniai 

- - 

8 ŽM-7 

Kitų greitai augančių medžių 

trumpos rotacijos plantaciniai 

želdiniai 

- - 

9 NM-1 

Spygliuočių su minkštaisiais 

lapuočiais (ne mažiau kaip 20 proc.) 

ar minkštųjų lapuočių želdiniai 

- - 

10 NM-2 

Spygliuočių ir (arba) minkštųjų 

lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 

20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) 

liepų priemaiša 

- - 

11 NM-3 

Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų 

želdiniai su spygliuočių ir (arba) 

minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 

proc. 

- - 

12 NM-4 

Kietųjų lapuočių, liepų, selekcinių 

drebulių (įskaitant hibridines 

drebules) grynieji želdiniai 

- - 

13 NM-5 

Ąžuolų želdiniai, kai želdinamame 

plote pasodinta ir apsaugota 

individualiomis apsaugomis ne 

mažiau kaip 2500 vnt. į ha ąžuolo 

sodmenų 

- - 

14 NM-6 

Greitai augančių hibridinių drebulių 

trumpos rotacijos plantaciniai 

želdiniai 

- - 

15 NM-7 

Kitų greitai augančių medžių 

trumpos rotacijos plantaciniai 

želdiniai 

- - 

16 AI-1 

Išmokos už pagrindinių miško 

kirtimų nevykdymą identifikuotose 

kertinėse miško buveinėse (miško 

plotas už kurį mokama parama) 

- - 

17 AI-2 
Išmokos už neplynuosius miško 

kirtimus vietoj galimų plynųjų 

- - 
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(miško plotas, už kurį mokama 

parama) 

18 NTM „Natura 2000“ miškuose - - 

Pastabos:*Standartinės produkcijos vertė pirmamečiams ir antramečiams sodams neskaičiuojama, o 

ūkiams, auginantiems medelius pardavimui, žemės ūkio produkcijos rūšies pavadinimas (bendrajam 

standartiniam pelnui apskaičiuoti) ir produkcijos rūšies vieneto pavadinimas (standartinei produkcijos 

vertei apskaičiuoti) būtų ,,medelynai“. 

** Standartinės produkcijos vertė sliekams nebuvo skaičiuojama. Standartinės produkcijos 

apskaičiavimui nepakanka  duomenų, kad būtų galima apskaičiuoti  Standartinės produkcijos reikšmę 

reprezentuojančią  visą šalį. 

 

–––––––––––– 


