Naudmenų deklaravimo taisyklių
2017 m. naujovės
Žemės ūkio ministerija
Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamentas
Išmokų už plotus skyrius
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Tinkamumo paramai reikalavimai;
Jaunieji ūkininkai;
Žalinimas;
Susietoji parama;
Deklaravimas, duomenų apdorojimas;
Įbraižymas.
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Bendrieji tinkamumo
reikalavimai
• Visame deklaruotame plote esant daliai
nenušienauto, apleisto, piktžolėto ir t.t. ploto –
apskaičiuotas pažeidimo plotas =
– Pažeidimas + pažeidimas * 1,5 (+ taikoma „Geltona
kortelė“), jei pažeidimas nuo 3 proc. (arba 2 ha) iki 10
proc. viso ploto,
– Pažeidimas + pažeidimas * 1,5 (jokios „Geltonos
kortelės“), jei pažeidimas > 10 proc. viso ploto.

• Taikoma galimai neteisėtų sąlygų, sukurtų gauti
didesnę paramą, metodika.
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Tinkamumas konkretiems
plotams
• Pievų priežiūra – nekinta;
• Pūdymas (nekinta, tačiau patikslinta).
Sausio 1 – liepos 31 d. – nevykdoma
gamyba:
– Juodajame – augalų apsaugos produktų
apribojimai, žemė periodiškai įdirbama,
– Žaliajame – nešienaujama, neganoma, tačiau
prieš įterpimą – nedraudžiamas smulkinimas.
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Jaunieji ūkininkai
• Esminių pokyčių nėra;
• Patikslinimas – vienas fizinis asmuo gali
dalyvauti tik 1 juridinio asmens valdyme –
kitu atveju – situacija vertinama pagal
galimai neteisėtų sąlygų metodiką.
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Žalinimas: produktyvūs EASV
elementai
• Įsėlis (įsėliniai žoliniai augalai) – visos tiek
baltyminės, tiek nebaltyminės žolės;
• Posėlis – pasėti – bent rugpjūčio vid. –
tam, kad bent rugsėjo 1 d. – spalio 15 d. –
būtų matomi jau sudygę pasėliai (bent 2);
• Azotą kaupiantys augalai – įskaitomi visi
mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai –
vyraujantys (sudaro >50 proc.).
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Žalinimas: neproduktyvūs EASV
elementai
• Miškeliai, kūdros:
– plotas neribojamas,
– gali ribotis su kitu elementu, paramai netink. plotu,
– EASV užskaita – max 0,3 ha * 1,5,
– neįeina miškai, ežerai ir t.t.

• Grioviai:
– plotis – neribojamas,
– EASV užskaita – ilgio metras * 10.

• Palaukės – priežiūra – kaip pievos (iki 08.31).
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Susietoji parama
• Plotai, apsėti sertifikuota javų sėkla (min 0,5 ha):
– Sąskaita faktūra,
– Sertifikatas,
– Etiketės (jei pareiškėjas pats sertifikuoja sėklą).

• Bulvės sėklai (min 0,5 ha):
– Iki kitų metų birželio 1 d. – aprobuoti plotus ir
sertifikuoti išaugintą sėklą.

• Cukriniai runkeliai (min 0,5 ha):
– Pirkimo-pardavimo sutartis su cukraus gamintoju.
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Deklaravimas, duomenų
aprojimo tvarka

• Naikinamas paraiškos registracijos lapas – vietoj jo – pildomas
paraiškų priėmimo registras;
• Pareiškėjo sutikimas, kad VMI gali tikrinti jo duomenis (dėl
aktyvaus ūkininko kriterijų įgyvendinimo);
• Lentelės dėl informacijos apie sertifikuotą javų sėklą, cukrinius
runkelius;
• Siekis gauti jaunojo ūkininko išmoką, žalinimo vertinimas –
TAIP/NE;
• Griežtesnė žemės valdymo teisės kontrolė – pareiškėjas nurodo,
kokiais pagrindais valdo žemę: nuosavybės, nuomos ar
panaudos (nebelieka „kitais pagrindais“);
• Žemės dirbimo faktas įrodomas pagal žemės ūkio produkcijos
realizavimo ar kitus minėtos veiklos fakto įrodymo dokumentus.
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Įbraižymas
• Netinkamų paramai plotų pavertimas
tinkamais (dėl kitų metų dekl.) – aprašymas
nuo deklaravimo pr. iki gruodžio 1 d.;
• Potencialių daugiamečių pievų sluoksnis;
• Išskiriami plotai, už kuriuos reikia pateikti
valdymo dokumentus (nedeklaruoti plotai)
(deklaravimo eigoje);
• Persidengiant iki 0,3 ha – tiesiog nemokama
parama už tą plotą.
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