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P a k e i č i u    Paramos uţ ţemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 

2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos ţemės ūkio ministro 2015 m. gruodţio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos uţ ţemės 

ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų 

administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 4.29 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„4.29. Susietoji parama už plotą – papildoma parama iš Europos Sąjungos lėšų, mokama 

tam tikrą ţemės ūkio naudmenų plotą deklaruojančiam pareiškėjui uţ darţovių, išskyrus bulves, 

auginimą uţdarajame (šildomuose šiltnamiuose) ir atvirajame grunte, taip pat uţ vaisių, uogų, 

baltyminių augalų, cukrinių runkelių, sėklinių bulvių auginimą bei javų auginimą iš sertifikuotos 

sėklos.“ 

2. Pakeičiu II skyriaus pirmąjį skirsnį ir jį išdėstau taip: 

„PIRMASIS SKIRSNIS 

AKTYVŪS ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS SUBJEKTAI 

 

5. Tiesiogines išmokas gali gauti tik aktyvus ţemės ūkio veiklos subjektas, kuris: 

5.1. pats ir su juo susijęs subjektas (kaip nurodyta taisyklių 5
1
 punkte) nevykdo 

tiesioginėmis išmokomis neremiamos veiklos: 

5.1.1. neeksploatuoja oro uostų – nėra oro uostų valdytojas; 

5.1.2. neteikia geleţinkelio paslaugų: kelių ir geleţinkelių tiesimo, poţeminių geleţinkelių 

tiesimo, tarpmiestinio ir tarptautinio keleivinio ir krovininio geleţinkelio transporto, geleţinkelių 

eksploatavimo, geleţinkelio transporto priemonių nuomos; 
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5.1.3. neeksploatuoja vandens valymo įrenginių – neteikia vandens surinkimo, valymo ir 

tiekimo paslaugų; 

5.1.4. neteikia šių nekilnojamojo turto paslaugų: nekilnojamojo turto agentūrų ar 

atitinkamos veiklos, nekilnojamojo turto tvarkybos uţ atlygį arba pagal sutartį; 

5.1.5. neeksploatuoja nuolatinių sporto ir pramogų aikštelių – nėra golfo, kitų sporto šakų 

aikštynų, automobilių lenktynių trasų, atrakcionų ir teminių parkų, hipodromų ir ţirgynų, 

aerodromų valdytojas; 

5.2. nors pats ir (arba) su juo susijęs subjektas (kaip nurodyta taisyklių 5
1
 punkte) vykdo 

tiesioginėmis išmokomis neremiamą veiklą, taip pat taisyklių 6 punkte numatyta tvarka atrenkamas 

patikrinti, tačiau Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Ţemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) 

pateikia vieną iš įrodymų, susijusių su ţemės ūkio svarba, kad: 

5.2.1. jo ir su juo susijusių subjektų metinė tiesioginių išmokų suma (apskaičiuota bendra 

visų paramos schemų suma, kurią pareiškėjas ir su juo susiję subjektai turėjo teisę gauti, nors 

paramos administravimo procese ir buvo taikytos sankcijos – pagal reglamento (ES) Nr. 639/2014 

12 straipsnį) uţ praėjusius kalendorinius metus sudaro bent 5 proc. visų pajamų, kurių jis gavo uţ 

praėjusius finansinius metus iš ne ţemės ūkio veiklos;  

5.2.2. jo ir su juo susijusių subjektų vykdoma ţemės ūkio veikla yra reikšminga, t. y. 

pajamos iš ţemės ūkio veiklos sudaro ne maţiau kaip 33 proc. visų uţ praėjusius finansinius metus 

gautų pajamų; 

5.2.3. jo ir su juo susijusių subjektų pagrindinė veikla ar įmonės tikslas yra ţemės ūkio 

veiklos vykdymas; 

5.3. nepriklausomai nuo paties ir susijusio subjekto (kaip nurodyta taisyklių 5
1
 punkte)  

vykdomos veiklos pobūdţio uţ praėjusius metus gavo bendrą (kartu su susijusiais subjektais) 

Europos Sąjungos tiesioginių išmokų sumą (apskaičiuotą bendrą visų paramos schemų sumą, kurią 

pareiškėjas ir su juo susiję subjektai turėjo teisę gauti, nors paramos administravimo procese ir buvo 

taikytos sankcijos – pagal reglamento (ES) Nr. 639/2014 12 straipsnį), neviršijančią 5000 Eur; 

5.4. yra ţemės ūkio švietimo programą įgyvendinanti mokslo ar mokymo įstaiga, ţemės 

ūkio bendrovė arba ţemės ūkio kooperatinė bendrovė. 

5
1
. Fiziniai ir juridiniai asmenys yra laikomi susijusiais subjektais, kai: 

5
1
.1. dviejų ar daugiau skirtingų juridinių asmenų direktoriumi ir (arba) akcininku, ir (arba) 

pajininku yra vienas ir tas pats fizinis arba juridinis asmuo, kuris taip pat yra ir pareiškėjas; 

5
1
.2. pareiškėjas (fizinis asmuo) yra juridinio asmens direktorius ir (arba) akcininkas, ir 

(arba) pajininkas. 

6. Visi pareiškėjai, įskaitant nurodytus taisyklių 5.3 papunktyje, privalo paraiškoje paţymėti, 

ar patys arba su jais susiję subjektai vykdo (jeigu vykdo) tiesioginėmis išmokomis neremiamą 
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veiklą (-as). Siekiant įvertinti pareiškėjų atitiktį aktyvaus ţemės ūkio veiklos subjekto 

reikalavimams, taikoma tokia tvarka: 

6.1. nustačiusi (pareiškėjui nurodţius paraiškoje arba kitais atvejais), kad pareiškėjas pats 

arba su juo susijęs subjektas priskiriamas prie subjektų, vykdančių tiesioginėmis išmokomis 

neremiamą veiklą arba kitais šiame punkte nurodytais atvejais, Agentūra, ne vėliau kaip iki 

einamųjų metų rugpjūčio 31 d. paprašo pareiškėjo pateikti įrodymų dėl ţemės ūkio svarbos 

pareiškėjo ir su juo susijusių subjektų veikloje pagal vieną iš įrodymo kriterijų. Pareiškėjai, įrodymo 

dokumentus dėl ţemės ūkio svarbos savo ir susijusių subjektų veikloje Agentūrai pateikia 

einamaisiais metais ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Agentūros pranešimo išsiuntimo dienos. 

Reikalavimas teikti įrodymus taikomas ir šiais atvejais:  

6.1.1. tiems pareiškėjams, kurie paraiškoje nurodė, jog patys arba su jais susiję subjektai 

vykdo tiesioginėmis išmokomis neremiamą veiklą; 

6.1.2. siekiant įsitikinti, jog pareiškėjo, nustatyta tvarka atrinkto administraciniam 

patikrinimui, pateikti duomenys yra teisingi, išskyrus pareiškėjus, kurių atitikčiai nustatytiems 

kriterijams patikrinti nėra būtina teikti atskirų dokumentų (įregistravusiems ūkininko ūkį, ir 

gavusiems bendrą Europos Sąjungos tiesioginių išmokų sumą, ne didesnę nei 5000 Eur);  

6.1.3. Agentūra, siekdama įsitikinti pareiškėjų pateiktos informacijos tikrumu, turi teisę 

paprašyti ir kitų susijusių dokumentų; 

6.2. pareiškėjas, siekiantis pateikti įrodymus, nurodytus taisyklių 5.2.1 ir 5.2.2 

papunkčiuose, privalo Agentūrai pateikti duomenis apie savo ir susijusių subjektų gaunamas 

pajamas Paţymos apie ţemės ūkio veiklos subjekto pajamų ir (arba) tiesioginių išmokų sumos dalį, 

būtiną ţemės ūkio veiklos subjektų aktyvumui įrodyti, per praėjusius kalendorinius metus, 

numatytos Ţemės ūkio veiklos svarbos įrodymo kriterijų, pagal kuriuos skaičiuojama pajamų ir 

(arba) tiesioginių išmokų sumos dalis, įvertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos 

ţemės ūkio ministro 2015 m. birţelio 29 d. įsakymu Nr. 3D-541 „Dėl Ţemės ūkio veiklos svarbos 

įrodymo kriterijų, pagal kuriuos skaičiuojama pajamų ir (arba) tiesioginių išmokų sumos dalis, 

įvertinimo metodikos patvirtinimo“, pagrindu bei Agentūros nurodymu kitus susijusius 

dokumentus;  

6.3. pareiškėjas (fizinis asmuo), siekiantis įrodyti, kad jo pagrindinė veikla yra ţemės ūkio 

veiklos vykdymas, pagal 5.2.3 papunktį, paraiškos pateikimo metu privalo būti įregistravęs 

ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka;  

6.4. pareiškėjas (juridinis asmuo), siekiantis įrodyti, kad jo ir su juo susijusių subjektų 

pagrindinė veikla ar įmonės (-ių) tikslas (-ai) yra ţemės ūkio veiklos vykdymas, pagal 5.2.3 

papunktį, privalo Agentūrai pateikti Paţymą apie ţemės ūkio veiklos subjekto vykdomų veiklų 

sąnaudas, numatytą Ţemės ūkio veiklos subjektų vykdomų veiklų sąnaudų įvertinimo metodikoje, 

patvirtintoje Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2015 m. birţelio 29 d. įsakymu Nr. 3D-542 
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„Dėl Ţemės ūkio veiklos subjektų vykdomų veiklų sąnaudų įvertinimo metodikos patvirtinimo“, 

kurioje nurodyta, jog ţemės ūkio veikla yra veikla su didţiausiu sąnaudų santykiu, palyginti su kitų 

vykdomų veiklų sąnaudomis, bei Agentūros nurodymu kitus susijusius dokumentus;  

6.5. pareiškėjas, nepateikęs įrodymų dėl ţemės ūkio svarbos pareiškėjo ir (arba) su juo 

susijusių subjektų veikloje pagal vieną iš įrodymo kriterijų, arba Agentūrai nustačius, kad pateikti 

įrodymai yra nepakankami, yra laikomas neaktyviu ţemės ūkio veiklos subjektu ir yra netinkamas 

tiesioginėms išmokoms gauti. Atsiţvelgiant į Agentūros pranešimo išsiuntimo datą, pavėluotai 

pateikus įrodymo dokumentus, išskyrus nuo pareiškėjo valios nepriklausančias (force majeure) 

aplinkybes, paraiška toliau neadministruojama.“ 

3. Pakeičiu 7.13.5 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„7.13.5. prašoma paramos deklaruojant plotą, dėl kurio taisyklių 82.16, 89, 94 punktuose 

numatytais atvejais nepateikiami ţemės valdymo teisę įrodantys dokumentai arba neįrodoma, kad 

pareiškėjas vykdo ţemės ūkio veiklą. Ţemės ūkio veiklos vykdymo faktas pagrindţiamas ţemės 

ūkio produkcijos pardavimo fakto (sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, pirkimo–pardavimo 

kvitas ar kt.), ţemės ūkio paslaugų pirkimo ar suteikimo (paslaugų pirkimo/teikimo sutartis ar kt.), 

ţemės ūkio technikos nuomos ūkio reikmėms (nuomos sutartis ar kt.) įrodymo dokumentais, taip 

pat jei einamaisiais metais nuo sausio 1 d. pareiškėjo, jo valdos partnerių ar susijusių subjektų vardu 

Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir ţemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre yra 

registruotos ţemės ūkio technikos (traktorių, savaeigių ir ţemės ūkio mašinų), taip pat jei 

pareiškėjas, jo valdos partneriai, einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki birţelio 30 d. laiko ūkinių 

gyvūnų, registruotų Ūkinių gyvūnų registre, ne maţiau kaip 0,1 SG hektarui (vertinamas visų 

deklaruojamų plotų ir nurodytu laikotarpiu laikytų ūkinių gyvūnų, pagal šių taisyklių 10 priede 

pateiktą lentelę perskaičiuotų į sutartinius gyvulius, vidurkio santykis);“. 

4. Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„8.1. pievas (klasifikatoriaus kodai GPŢ, DGP) nušienauti ne maţiau kaip 1 kartą per metus 

ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos (skaitytinai). Pareiškėjams, Ūkinių gyvūnų 

registre įregistravusiems bičių šeimas, pievas, privalu nušienauti ne maţiau kaip 1 kartą per metus 

ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos (skaitytinai);“ 

5. Pakeičiu 8.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„8.4. sodų ir uogynų tarpueilius (išskyrus tuos tarpueilius, kuriuose yra pieva) reikia 

periodiškai įdirbti (mechaniškai arba chemiškai) taip, kad juose būtų sunaikintos piktţolės. Sodų ir 

uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva (klasifikatoriaus kodai OBS, KRS, SLS, VYS, TRS, KTS, 

ASU, JSU, RSU, BSU, AVU, ARU, SVU, ŠIU, GEU, BKU, SPU, PUU, ŠAU, ERK, GUD, ŠRM, 

AKT, RŠT), nušienauti ne maţiau kaip 1 kartą per metus iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d.;“. 

6. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip: 
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„10. Pievų, kaip nurodyta taisyklių 8.1 papunktyje, išskyrus pievas, patenkančias į taisyklių 

9 punkto nuostatos taikymo sritį, taip pat sodų ir uogynų tarpueilių, kuriuose yra pieva, kaip 

nurodyta taisyklių 8.4 papunktyje, šienavimas ir prieţiūra atliekama vadovaujantis šiais principais: 

10.1. nupjauta ţolė (šienas, ţalioji masė ar kt.) pievose turi būti sutvarkyta (išveţta iš lauko; 

supresuota; šienas sudėtas į kūgius; ţolė susmulkinta ir tolygiai paskleista) laikantis taisyklių 8.1 

papunktyje nustatytų šienavimo terminų, arba: 

10.1.1. jeigu pareiškėjo, kurio (arba jo valdos partnerio) einamųjų metų laikotarpiu nuo 

sausio 1 d. iki birţelio 30 d. laikytų ţolėdţių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė ne maţiau kaip 0,3 SG 

hektarui (vertinamas visų deklaruojamų pievų plotų ir laikytų ţolėdţių ūkinių gyvūnų (galvijų, 

arklių, avių, oţkų, danielių, dėmėtųjų elnių, tauriųjų elnių, bizonų, stumbrų) santykis), pievų 

plotuose ganymo sezono metu yra ganoma, nelaikoma reikalavimų neatitikimu, jeigu tokie plotai 

nėra tinkamai nuganyti ar nušienauti. Tokiu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. 

(skaitytinai) deklaruojamuose pievų laukuose yra būtini gyvulių buvimo lauke poţymiai – 

ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta ţolė (ar kiti poţymiai) arba laukai turi būti 

nušienauti, t. y. nupjauta ţolė (šienas, ţalioji masė ar kt.) pievose turi būti sutvarkyta (išveţta iš 

lauko; supresuota; šienas sudėtas į kūgius; ţolė susmulkinta ir tolygiai paskleista visame lauko 

plote); 

10.1.2. jeigu pareiškėjo (arba jo valdos partnerio) laikomų ţolėdţių ūkinių gyvūnų vidurkis, 

kaip numatyta taisyklių 10.1.1 papunktyje, sudaro maţiau kaip 0,3 SG pievos hektarui ne vėliau 

kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos konkretus laukas turi būti nuganytas ir geros agrarinės 

būklės, t. y. visi lauko plotai turi būti ūkinių gyvūnų nuganyti, o nenuganyti plotai turi būti 

sutvarkyti, t. y. nupjauta ţolė (šienas, ţalioji masė ar kt.) turi būti iš lauko išveţta arba supresuota, 

arba šienas sudėtas į kūgius, arba ţolė susmulkinta ir tolygiai paskleista); 

10.2. pareiškėjai (arba jų valdų partneriai), numatyti taisyklių 10.1.1 ir 10.1.2 papunkčiuose 

– ţolėdţių ūkinių gyvūnų laikytojai, turi laikyti ūkinius gyvūnus, registruotus Ūkinių gyvūnų 

registre. Ţolėdţių ūkinių gyvūnų, perskaičiuotų į sutartinius gyvulius, pagal šių taisyklių 3 priede 

pateiktą Gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius lentelę, duomenys vertinami atsiţvelgiant į 

Ūkinių gyvūnų registre pateiktus duomenis;  

10.3. Pareiškėjai, įgyvendinantys įsipareigojimus, susijusius su pievų tvarkymo darbais 

pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas arba priemonę „Su „Natura 

2000“ ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, pievų tvarkymo darbus, kaip nurodyta 

taisyklių 10.1 papunktyje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (bet ne vėliau kaip iki Agentūros 

patikros vietoje atlikimo dienos) nuo jų atlikimo dienos, privalo paţymėti „Ganyklų arba pievų 

tvarkymo darbų registracijos ţurnale“ (pildomas pagal taisyklių 4 priede pateiktą formą), jeigu 

atitinkamos KPP priemonės įsipareigojimuose nenurodyta kitaip. Reikalavimas netaikomas 

pareiškėjams, įgyvendinantiems taisyklių 8.1 papunktyje nurodytą pievų šienavimo įsipareigojimą;  
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10.4. nupjauta ţolė (šienas, ţalioji masė ar kt.) sodų ir uogynų tarpueiliuose, kuriuose yra 

pieva, turi būti sutvarkyta (išveţta iš lauko; supresuota; šienas sudėtas į kūgius; ţolė susmulkinta ir 

tolygiai paskleista) iki taisyklių 8.4 papunktyje nustatytų šienavimo terminų; 

10.5. kai pievų augalai (motiejukai, eraičinai, svidrės ir kt.) einamaisiais metais yra 

auginami sėklai, kaip monokultūra, paraiškoje tokie laukai turi būti deklaruojami klasifikatoriaus 

kodais GPŢ ir DGP paţymint poţymiu „SĖ“. Tokiu atveju kiti taisyklių 10 punkte išdėstyti pievų 

prieţiūros reikalavimai nėra taikomi. Jeigu lauke, kuriam priskirtas poţymis „SĖ“, nėra 

vyraujančios augalų rūšies (t. y. vizualiai įvertinus skirtingų augalų (jeigu tokių yra) paplitimą 

galima nustatyti, kad auginama daugiau nei vienos ţolinių augalų rūšies augalas), laikoma, kad 

pievos paskirtis („SĖ – ţemės ūkio augalai sėklai“) nurodyta neteisingai ir šio taisyklių papunkčio 

išimtis nėra taikoma; 

10.6. kai yra deklaruojamos pievos (deklaruotos kodu GPŢ), kurios taip pat deklaruojamos ir 

kaip palaukės, kaip nurodyta taisyklių 45.7 papunktyje, siekiant ekologiniu atţvilgiu svarbių 

vietovių reikalavimo (EASV) atitikimo, tokie plotai turi būti nušienauti, nuganyti ir geros agrarinės 

būklės ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d., t. y. visi lauko plotai turi būti nušienauti, nupjauta ţolė 

(šienas, ţalioji masė ar kt.) turi būti iš lauko išveţta arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, 

arba ţolė susmulkinta ir tolygiai paskleista, ir (arba) ūkinių gyvūnų nuganyti, o nenuganyti plotai 

turi būti sutvarkyti, t. y. paliktų išėdų nupjauta ţolė (šienas, ţalioji masė ar kt.) turi būti iš lauko 

išveţta arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, arba ţolė susmulkinta ir tolygiai paskleista).“ 

7. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip: 

„11. Siekiant įsitikinti taisyklių 8.1 papunktyje (ar laiku nušienauta ir sutvarkyta) ir 8.6 

papunktyje (ar į dirvą yra įterpti augalai, ar nėra piktţolių) nurodytų įsipareigojimų vykdymu, 

pareiškėjo deklaruojamų laukų patikros atliekamos konkretaus deklaruoto lauko plote, įvertinant, ar 

numatytas lauko prieţiūros būdas pritaikytas visame lauko plote. Jeigu yra nustatoma neatitikčių, 

išmatuojamas ir įvertinamas (sumuojamas) bendras neatitikčių plotas lauke. Jeigu nustatomos 

neatitiktys tiek taisyklių 8.1, tiek taisyklių 8.6 papunkčiuose numatytiems reikalavimams, laikoma, 

kad deklaruojamuose laukuose yra deklaruoti didesni naudmenų plotai, nei deklaruoti reikalavimus 

atitinkantys plotai, kaip numatyta taisyklių 7.13 papunktyje.“ 

8. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip: 

„47. Deklaruojami miškelių bei tvenkinių ir (arba) kūdrų plotai, kaip nurodyta taisyklių 45.5 

ir 45.6 papunkčiuose, pripaţįstami atitinkančiais EASV reikalavimus, kai: 

47.1. yra įsiterpę (visiškai apsupti) pareiškėjo deklaruotoje ariamojoje ţemėje arba iš visų 

pusių ribojasi tik su to paties pareiškėjo deklaruota ariamąja ţeme, taip pat gali ribotis su paramai 

netinkamais plotais ir (arba) su to paties pareiškėjo valdomais deklaruotais daugiamečių pievų ir 

(arba) daugiamečių sodinių plotais; 
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47.2. nėra nutolę nuo ariamosios ţemės ir (arba) nuo kitų taisyklių 47.1 papunktyje nurodytų 

plotų, t. y. miškelis, tvenkinys arba kūdra ne didesniu kaip 5 metrų atstumu ribojasi su pareiškėjo 

deklaruota ariamąja ţeme ir (arba) paramai netinkamu plotu ir (arba) to paties pareiškėjo valdomu 

deklaruotu daugiamečių pievų ir (arba) daugiamečių sodinių plotu.“ 

9. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip: 

„50. Taisyklių 45.5–45.6 papunkčiuose išvardyti kraštovaizdţio elementai gali ribotis vienas 

su kitu. Greta esantiems (besiribojantiems) EASV kraštovaizdţio elementams taikomi šie 

reikalavimai:  

50.1. kiekvienas iš tarpusavyje besiribojančių kraštovaizdţio elementų turi ribotis su 

kraštovaizdţio elementu, kuris ribojasi su pareiškėjo deklaruota ariamąja ţeme ir (arba) su kitais 

taisyklių 47.1 papunktyje nurodytais plotais; 

50.2. visi tarpusavyje besiribojantys kraštovaizdţio elementai, kaip nurodyta taisyklių 50.1 

papunktyje, pripaţįstami atitinkantys EASV reikalavimus, jei kiekvienas iš jų taip pat ribojasi su 

kuriuo nors iš taisyklių 47.1 papunktyje nurodytų plotų; 

50.3. kraštovaizdţio elementas, kuris ribojasi su pareiškėjo deklaruota ariamąja ţeme ir prie 

kurio ribojasi kiti elementai, kaip nurodyta taisyklių 50.1 papunktyje, negali būti nutolęs nuo 

ariamosios ţemės daugiau kaip 5 metrų atstumu; 

50.4. du besiribojantys kraštovaizdţio elementai EASV reikalavimui įskaitomi kaip du 

atskiri kraštovaizdţio elementai; 

50.5. kraštovaizdţio elementai privalo atitikti kitus, taisyklių 45.5–45.6 papunkčiuose 

nurodytus, atskiriems kraštovaizdţio elementams keliamus reikalavimus; 

50.6. palaukių ir griovių, kaip tos pačios rūšies elementų, ribojimasis laikomas EASV 

reikalavimų neatitikimu, t. y. dvi palaukės ar du grioviai negali ribotis tarpusavyje.“ 

10. Pakeičiu 53 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: 

„53. Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą uţ darţovių auginimą uţdarajame grunte 

(šildomuose šiltnamiuose) (klasifikatoriaus I grupės 18, 19 ir 81 kodai), privalo:“. 

11. Pakeičiu 53.8 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„53.8. uţtikrinti, kad Agentūros atliekamos patikros vietoje metu visame deklaruotame 

tinkamame paramai plote (uţdarajame grunte) būtų vykdoma gamybinė veikla, t. y. auginamos 

darţovės (agurkai ir (arba) pomidorai ir (arba) paprikos). Jeigu auginant agurkus, einamųjų metų 

gamybinės veiklos viduryje (liepos mėn.) atliekama augalų kaita (pvz. vietoj ilgavaisių agurkų 

sodinami trumpavaisiai) ir Agentūros atliekamos patikros vietoje metu nėra galimybės patvirtinti, 

kad deklaruojamame plote augalai auga, pareiškėjas privalo atliekančiam patikrą Agentūros 

darbuotojui nurodyti terminą (ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo pirmojo atvykimo į 

patikrą vietoje), per kurį atsinaujins produkcijos gavyba, tam, kad būtų galima sugrįţti ir įsitikinti, 

jog darţovės auga.“ 
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12. Papildau 57.4 papunkčiu: 

„57.4. nenaudoti šių plotų sėklos gamybai.“ 

13. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip: 

„64. Taisyklių 63.2 papunktyje nurodyto reikalavimo įgyvendinimas įvertinamas pagal 

Augalininkystės tarnybos Agentūrai ne vėliau kaip iki kitų metų birţelio 1 d. pateiktą informaciją 

apie išduotus Sėklinių bulvių pasėlių aprobavimo aktus ir Sėklinių bulvių sertifikatus.“ 

14. Pakeičiu 72.12 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„72.12. kuris buvusius netinkamus paramai plotus pavertė tinkamais paramai plotais (iškirto 

medţius, išrovė kelmus ir išveţė nupjautus medţius ir medţių liekanas, sutvarkė akmenų krūvas ar 

sutvarkė kitus netinkamus paramai plotus) arba, kai tinkami paramai plotai virto netinkamais, nuo 

einamųjų metų paraiškų teikimo pradţios iki gruodţio 1 d. pats arba padedamas seniūnijos 

darbuotojo, PPIS išankstinių KŢS ribų aprašymų modulyje elektroniniu būdu nurodo ir aprašo 

išankstinius KŢS ribų pakeitimus. PPIS išankstinių KŢS ribų aprašymų modulyje nuo einamųjų 

metų paraiškų teikimo pradţios iki liepos 1 d. aprašomi ir uţmirkę netinkami paramai plotai, kurie 

ţemės dirbimo (sėjos, augalų vegetacijos ir derliaus nuėmimo) sezono metu yra sausi ir tinkami 

ţemės ūkio veiklai vykdyti. Aprašius išankstinius KŢS ribų pakeitimus įkeliama vietovės 

nuotrauka, vaizduojanti atliktą pakeitimą. Kiekvienam pakeitimui įkeliama viena nuotrauka, kurioje 

turi būti matomi vietą nustatyti padedantys objektai (medţiai, kelias, upė, namas ir pan.);“. 

15. Pakeičiu 72.13 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„72.13. ŢŪIKVC patikslina pagal PPIS išankstinių KŢS aprašymų modulyje aprašytus 

pakeitimus iki kitų metų balandţio 1 d. ŢŪIKVC tikslindamas išankstinių KŢS aprašymų metu 

aprašytus pasikeitimus, vadovaujasi einamųjų metų ortofotografine medţiaga arba labai aukštos 

skiriamosios gebos palydovinių vaizdų informacija, jei einamųjų metų ortofotografinės medţiagos 

arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinių vaizdų neturi ir pagal turimą aktualią 

ortofotografinę medţiagą pataisyti negali – vyksta į patikras vietoje. Patikros vietoje metu 

nustačius, kad išankstinio KŢS aprašymo metu aprašytas pasikeitimas neatitinka tikrovės 

(pareiškėjas neiškirto medţių, neišrovė kelmų ir neišveţė nupjautų medţių ar medţių liekanų, 

nesutvarkė akmenų krūvų ar nesutvarkė kitų netinkamų paramai plotų), KŢS ribos netikslinamos, o 

vėlesniais metais to paties pareiškėjo aprašyti KŢS ribų pasikeitimai bus tikslinami tik tada, kai 

ŢŪIKVC gaus vėlesnių metų naujausią ortofotografinę medţiagą arba labai aukštos skiriamosios 

gebos palydovinę informaciją;“. 

16. Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip: 

„75. Jeigu prieš tai, kai pareiškėjas seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojo padedamas  

pakeičia paraiškos duomenis (arba prieš tai, kai pareiškėjas pakeičia juos pats, prisijungęs prie 

PPIS), Agentūra buvo pranešusi pareiškėjui apie ketinimą atlikti patikrą vietoje ar apie paraiškoje 

aptiktas klaidas, pareiškėjui taikomos sankcijos, nurodytos taisyklių 93 punkte.“ 
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17. Pakeičiu 82.12 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„82.12. baigusi administruoti paraišką, informaciją apie pareiškėjui apskaičiuotas išmokas 

bei pritaikytas sankcijas skelbia Portale, o jei pareiškėjas pateikė pageidavimą būti informuotas kitu 

būdu, Agentūra apie jam pritaikytas sankcijas jį taip pat informuoja vienu iš būdų, numatytų 

taisyklių 82.1 papunktyje. Informaciniame pranešime pareiškėjams administravimo metu nustatyti 

neatitikimai nedetalizuojami, pateikiama tik rezultatų visuma. Informaciniame pranešime turi būti 

nurodyta, kad informacija apie fizinių ir juridinių asmenų gautą paramą (pareiškėjo vardas ir 

pavardė arba pavadinimas, savivaldybė, pašto kodas, iš Europos ţemės ūkio garantijų fondo ir 

Europos ţemės ūkio fondo kaimo plėtrai gautos paramos suma, finansuojamų priemonių pobūdis ir 

aprašymas) bus paskelbta viešai (nurodant laiką, kada informacija bus paskelbta) visuomenei 

informuoti, taip pat gali būti perduota Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos audito ir tyrimų 

institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus;“. 

18. Pakeičiu 82.15 papunktį ir jį išdėstau taip: 

 „82.15. tais atvejais, kai pareiškėjui apskaičiuotos paramos tiesioginėmis išmokomis sumos 

negalima pervesti dėl paraiškoje pateiktų neteisingų atsiskaitomosios sąskaitos duomenų, dėl 

pareiškėjo mirties, kai valdos perėmėjų pagal paveldėjimo teisę nėra, arba dėl to, kad valdos 

perėmėjas nepraneša Agentūrai apie valdos perėmimą taisyklių 100.1 papunktyje nurodyta tvarka, 

Agentūra ne vėliau kaip iki kitų metų geguţės 10 d. pareiškėjui ir savivaldybei (pareiškėjo mirties 

atveju – tik savivaldybei) arba rajono konsultavimo biurui, kuriam iš jų pareiškėjas yra pateikęs 

paraišką, išsiunčia prašymą per Agentūros nurodytą terminą patikslinti paraiškos duomenis. Jei 

pareiškėjas arba valdos perėmėjas nepatikslina paraiškos duomenų, reikalingų paramai pervesti, 

Agentūra ne anksčiau, kaip praėjus vieneriems kalendoriniams metams po minėto prašymo 

išsiuntimo pareiškėjui ir (arba) savivaldybei arba rajono konsultavimo biurui, anuliuoja pareiškėjui 

apskaičiuotą paramą tiesioginėmis išmokomis ir patikslintų paraiškos duomenų, reikalingų 

pinigams pervesti, nepriima;“. 

19. Pakeičiu 82.16 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„82.16. įtarusi, kad pareiškėjas padidino deklaruotą plotą, siekdamas gauti didesnę paramos 

sumą (išmoką uţ pirmuosius hektarus, išmoką jaunajam ūkininkui),  Taisyklių 7.13.5 papunktyje 

nustatyta tvarka patikrina ţemės ūkio veiklos vykdymo faktą visuose plotuose, kurių pareiškėjas 

nedeklaravo praėjusiais metais, ir pareikalauja pareiškėjo pateikti šių plotų ţemės nuosavybės ar 

ţemės valdymo teisės (nuomos, panaudos sutartys) patvirtinimo dokumentus. Agentūra pareiškėjui 

išsiunčia pranešimą dėl būtinų dokumentų patikslinimo, tačiau pareiškėjui nepateikus atsakymo į 

išsiųstą pranešimą dėl duomenų patikslinimo, siunčia pranešimą dėl duomenų patikslinimo 

praėjusiais metais šį plotą deklaravusiam pareiškėjui, prašydama paaiškinti plotų sumaţinimo 

prieţastis. Pareiškėjui, įrodţiusiam, kad plotas nebuvo sumaţintas siekiant sukurti sąlygas kitam 
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pareiškėjui gauti didesnę išmoką uţ pirmuosius hektarus ir (arba) išmoką jaunajam ūkininkui, 

išmoka uţ pirmuosius hektarus ir (arba) išmoka jaunajam ūkininkui mokama;“. 

20. Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip: 

„84. Pareiškėjus patikrai vietoje ar nuotolinei patikrai atrenka Agentūra atsitiktinės atrankos 

ar rizikos analizės būdu. Prireikus gali būti skiriamos uţsakomosios patikros. Agentūra neatlieka 

patikrų vietoje tuose KŢS ar jų dalyse, kurie patenka į einamųjų metų palydovinių ir (arba) 

ortofotografinių ţemėlapių teritoriją, taip pat ŢŪIKVC atliktų KŢS tikslinimo darbų vietose.“ 

21. Pakeičiu 85.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„85.3. patikslina KŢS_DR5LT: pagal KŢS, kurių GKODAS yra bl1b, kuriuose einamaisiais 

metais buvo deklaruota – iki einamųjų metų spalio 1 d.; pagal einamaisiais metais deklaruotus 

laukus, kurių kultūros kodas NEP, pagal didelės skiriamosios gebos palydovinius vaizdus ir dalį 

naujausių ortofotografinių ţemėlapių – iki einamųjų metų lapkričio 1 d.; pagal likusią einamųjų 

metų naujausių ortofotografinių ţemėlapių dalį – iki kitų metų vasario 1 d.; pagal Agentūros 

patikros vietoje, planinių patikrų ir kitų, išskyrus KPP patikras, išankstinių KŢS ribų pasikeitimų 

duomenis – iki kitų metų balandţio 1 d.; pagal Agentūros patikras, gautas po kitų metų kovo 15 d., 

KŢS_DR5LT tikslinama iki  geguţės 1 d.;“. 

22. Pakeičiu 89 punktą ir jį išdėstau taip: 

„89. Kai yra gaunama informacija (skundas, pranešimas ar kt.) apie pareiškėją dėl netiksliai 

ir (arba) neteisėtai einamaisiais arba praėjusiais metais deklaruotų plotų (t. y. plotų, kuriuos 

pareiškėjas deklaravo neturėdamas šių plotų teisėto valdymo teisės ir (arba) šiuose plotuose 

nevykdo ţemės ūkio veiklos), Agentūra vertina informaciją ir priima sprendimą dėl sankcijų 

taikymo arba netaikymo vadovaudamasi šia tvarka: 

89.1. jeigu pateiktoje informacijoje nurodytas konkretus skundţiamas plotas (-ai) (jo(-ų) 

kadastrinis / unikalus numeris, koordinatės ar kontrolinio ţemės sklypo duomenys, ar kita 

informacija, leidţianti konkrečiai nustatyti plotą (-us), parama uţ šiuos plotus pareiškėjui mokama, 

o išmokėta parama nesusigrąţinama tik tuo atveju, jeigu Agentūra Taisyklių 7.13.5 papunktyje 

nustatyta tvarka patikrina ţemės ūkio veiklos vykdymo faktą nurodytuose plotuose,  ir pareiškėjas 

pateikia šių plotų ţemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo 

dokumentus. Jeigu deklaruoti plotai valdomi kelių bendraturčių (ţemės sklypas valdomas pagal 

idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi ţemės 

sklypu tvarka, kartu su ţemės dirbimo ir valdymo dokumentais pareiškėjas privalo pateikti 

rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kur būtų aiškiai išskirta valdoma ţemės sklypo dalis. 

Agentūra, remdamasi ţemės sklypo planu ir valdymo teisės pagrindimo dokumentais, rašytiniais 

bendraturčių sutikimais, nustato, ar pareiškėjas teisėtai deklaruoja minėtus plotus. Uţ paramai 

deklaruotus plotus, kuriuose pareiškėjas neuţsiėmė ţemės ūkio veikla ir (arba) kuriuos deklaravo 

neturėdamas ţemės valdymo teisės, taikomos nuostatos dėl neteisingo deklaravimo;“ 
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89.2. jeigu dėl konkretaus pareiškėjo pateiktoje informacijoje (skunde, pranešime ar kt.) nėra 

nurodyta tikslių duomenų, leidţiančių nustatyti konkrečius skundţiamus plotus, Agentūra atsitiktine 

tvarka atrenka dalį skundţiamo pareiškėjo deklaruojamų plotų, bei Taisyklių 7.13.5 papunktyje 

nustatyta tvarka patikrina ţemės ūkio veiklos vykdymo faktą atrinktuose plotuose,  ir pareiškėjas 

pateikia šių plotų ţemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo 

dokumentus. Jeigu deklaruoti plotai valdomi kelių bendraturčių (ţemės sklypas valdomas pagal 

idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi ţemės 

sklypu tvarka, kartu su ţemės dirbimo ir valdymo dokumentais pareiškėjas privalo pateikti 

rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kur būtų aiškiai išskirta valdoma ţemės sklypo dalis. Tuo 

atveju, jeigu pareiškėjas pateikia ne visų į patikros imtį atrinktų plotų dokumentus arba dokumentai 

yra nepakankami, kad būtų galima įsitikinti, jog pareiškėjas dirba bei valdo šiuos plotus, Agentūra 

paprašo pateikti visų likusių pareiškėjo paraiškoje deklaruotų plotų dokumentus. Agentūra, 

remdamasi ţemės sklypo planu ir valdymo teisės pagrindimo dokumentais, rašytiniais bendraturčių 

sutikimais, nustato, ar pareiškėjas teisėtai deklaruoja minėtus plotus. Uţ paramai deklaruotus plotus, 

kuriuose pareiškėjas neuţsiėmė ţemės ūkio veikla ir (arba) kuriuos deklaravo neturėdamas ţemės 

valdymo teisės, taikomos nuostatos dėl neteisingo deklaravimo.“ 

23. Pakeičiu 97 punktą ir jį išdėstau taip: 

„97. Ţalinimo išmoka maţinama ir taikomos sankcijos dėl šios išmokos reikalavimų 

paţeidimų pagal reglamento (ES) Nr. 640/2014 II antraštinę dalį. Pareiškėjams, kuriems taikomas 

pasėlių įvairinimo reikalavimas, ţalinimo išmoka nemokama, jei, kaip nustatyta šių taisyklių 7.10 

punkte, pareiškėjas nepateikė papildomų įrodymų dėl deklaruotų arba kitų ţemės ūkio augalų 

buvimo lauke. Ţalinimo išmokos atitiktis 35.5 papunktyje apibrėţtiems reikalavimams tikrinamas ir 

ţalinimo išmoka mokama uţ likusį minėtus reikalavimus atitinkantį plotą, t. y. iš viso rasto arba 

deklaruoto ploto (rasto – jei rastas plotas maţesnis uţ deklaruotą; deklaruoto – jei rastas plotas 

didesnis uţ deklaruotą) atėmus minėtame papunktyje apibrėţtų reikalavimų neatitinkančius plotus.“ 

24. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

25. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).  

26. Papildau 9 priedą 1.22 papunkčiu: 

„1.22. valstybinės ar kitos paskirties ţemės sluoksnis.“ 

27. Pakeičiu 9 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„2.2. KŢS ribos linija – baltos spalvos 1 pt storio, patikslintos KŢS ribos linija – mėlynos 

spalvos 1 pt storio, „Natura 2000“ ir „Rizikos“ vandens telkinių teritorijų ribos linija – baltos 

spalvos 0,85 pt storio, praėjusiais metais elektroniniu būdu įbraiţytų laukų ribos linija – geltonos 

spalvos 1,5 pt storio, praėjusiais metais Agentūros atliktų patikrų vietoje matavimų būdu nustatytos 

ribos linija – violetinės spalvos 1,5 pt storio, vėlesnių metų Agentūros atliktų patikrų vietoje 

matavimų būdu nustatytos ribos linija – roţinės spalvos 1,5 pt storio, šlapynių ribos linija – rudos 
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spalvos 0,85 pt storio,  nykstančių  paukščių  – meldinių nendrinukių –  buveinių  saugojimas  

natūraliose  ir  pusiau 

 

 

 

natūraliose pievose ar šlapynėse teritorijų ribos linija – oranţinės spalvos 1,5 pt storio, specifinių 

pievų tvarkymo teritorijų ribos linija – šviesiai ţalios spalvos 1,5 pt storio, ekstensyvaus šlapynių 

tvarkymo teritorijos ribos linija – šviesiai mėlyna 1,5 pt storio, aplinkosaugos atţvilgiu paţeidţiamų 

daugiamečių pievų „Natura 2000“ teritorijoje ribos linija – roţinės spalvos 1,5 pt storio, vietovių, 

kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių teritorijų, ribos linija – raudonos spalvos 1,5 pt 

storio, vandens telkinių apsauginių juostų teritorijų ribos linija – mėlynos spalvos 1,5 pt storio, 

dirvos erozijos teritorijų ribos linija – tamsiai rudos spalvos 1,5 pt storio, EASV teritorijų ribos 

linija – ţalios spalvos 1,5 pt storio, EASV griovio linija – ţalios spalvos punktyrinė 1,5 pt storio, 

valstybinės ar kitos paskirties ţemės sluoksnio ribos linija – baltos spalvos 1 pt storio;“ 

28. Papildau 9 priedą 2.4.25 papunkčiu: 

„2.4.25. valstybinės ar kitos paskirties ţemės sluoksnis – baltos spalvos ţenklas „ “, kas 

20 mm išdėstytas šachmatine tvarka.“ 

29. Pakeičiu 9 priedo 3.11 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„3.11. uţ laukus ar jų dalis, patenkančias į KŢS bl3, bl9, kuriuose tinkamas paramai 

tiesioginėmis išmokomis skirti plotas yra prilygintas 0, pareiškėjai gali prašyti paramos uţ plotus 

pagal KPP priemones;“. 

30. Papildau 10 priedu (pridedama). 

 

 

 

 

 

Ţemės ūkio ministras                                      Bronius Markauskas 
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Įsakymą parengė Ţemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento (direktorius R. 

Krasuckis, tel. 239 1130) Išmokų uţ plotus skyriaus (vedėjas A. Karbauskas, tel. 239 1373) patarėja 

J. Kavaliauskaitė, tel. 239 1148.  
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Skelbti Teisės aktų registre ir ministerijos tinklalapyje. 


