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LR žemės ūkio ministerija     2015-09-01 Nr. 15-09/763 

Viceministrui V. Martusevičiui     Į 2015-08-27 el. laišką 

        Į 2015-08-31 Nr. 2D-4075 (16.2) 

 

Ekonomikos departamentas 

Direktoriaus pavaduotojui Z. Medingiui 

 

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBOS SĄVOKOS  

 

 

Lietuvos ūkininkų sąjungos nariai susipažino su Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) 

pateiktais derinti žemės ūkio produktų gamybos sąvokų projektais bei 2015 m. rugpjūčio 31 d. 

pateiktu atsakymu Nr. 2D-4075 (16.2) dėl gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams 

žemės ūkio produktų gamybai. Tai, kad 2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos akcizų 

įstatymo Nr. IX-569 37 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarime Nr. 667 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio 

veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 145 „Dėl atleistų nuo akcizų dyzelinių 

degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, 

įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ buvo patikslinta gazolių paskirtis, 

atsižvelgiant į Energetikos Direktyvoje numatytą gazolių paskirtį, ir iš esmės buvo pakeistos 

gazolio naudojimo žemės ūkyje sąvokos, daugiau aiškumo nesuteikė. Tuo labiau, kad Jūsų minėtos 

direktyvos paskutiniai keitimai buvo padaryti 2004 m. balandžio 29 d. Tokiu atveju kyla klausimas, 

ar praktiškai visą laiką nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą iki 2015 m. birželio 25 d. Lietuvos 

žemdirbiai netinkamai naudojosi beakciziu dyzeliniu kuru, naudodami jį „žemės ūkio veiklai“, o ne 

„žemės ūkio darbams“? Esame įsitikinę, kad tokios sumaišties, kuri atsirado po gazolių naudojimo 

žemės ūkyje sąvokų pakeitimo po š.m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 

Nr. 667 įsigaliojimo, buvo galima išvengti, leidžiant gazolį naudoti „žemės ūkio veiklos darbams“ 

arba  bent jau žemės ūkio pajamos uždirbti, nesukeliant bereikalingos įtampos, kuri yra dabar. 

Nepaisant to, teikiame savo pastebėjimus ŽŪM rengiamam rekomendacijų projektui 

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), 
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kuriame siūloma leisti lengvatiniu akcizo mokesčiu apmokestintus gazolius naudoti išvardintiems 

pagrindiniams žemės ūkio darbams. Savo pasiūlymus aptarėme išplėstiniame LŪS prezidiumo 

posėdyje, kuris vyko š.m. rugpjūčio 28 d. Pasiūlymai sąvokose pažymėti raudona spalva ir pasvirai: 

1. Pagrindiniai ir priešsėjiniai žemės dirbimo darbai, įskaitant akmenų rinkimą ir kitų 

kliūčių pašalinimą nuo laukų, arimą, skutimą, lėkščiavimą, kultivavimą, frezavimą, akėjimą, 

lyginimą, volavimą, priešsėjinį ar posėjinį purškimą, mineralinių trąšų gabenimą, barstymą ar 

įterpimą, organinių trąšų gabenimą, kratymą (paskleidimą), srutų išlaistymą ar įterpimą, substrato 

grybų auginimui ruošimą, sėklos beicavimą; 

2. Žemės ūkio augalų sėjos ir sodinimo darbai, įskaitant sėklos ir kitų sėjai reikalingų 

medžiagų gabenimą, sėją, sodinimą ir po sėjos atliekamus kitus darbus laukuose; 

3. Žemės ūkio augalų priežiūros ir apsaugos nuo ligų, kenksmingųjų organizmų ir 

piktžolių darbai, įskaitant akėjimą, tarpueilių įdirbimą, ravėjimą, retinimą, genėjimą, laistymą, 

papildomą augalų tręšimą ir purškimą augalų apsaugos priemonėmis bei reikalingų tam medžiagų 

gabenimą;  

4. Žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo darbai, įskaitant pjovimą, kūlimą, kasimą, rovimą, 

skynimą, plovimą, rinkimą, grėbimą, vartymą, smulkinimą, presavimą, silosavimą, išvalymą, 

džiovinimą, rūšiavimą, derliaus pakrovimą ir transportavimą į derliaus priėmimo vietą; 

Pagrindimas. VMI sąvoką „transportavimas“ žemės ūkyje dažnai supranta tik kaip derliaus 

nusivežimą nuo lauko iki ūkininko sandėlio. Todėl reikėtų aiškiai pasakyti, jog ši sąvoka apima 

derliaus transportavimą į bet kokią derliaus priėmimo vietą ir tai gali būti paties 

ūkininko/bendrovės/kooperatyvo sandėlis, Klaipėdos uostas, derliaus priėmimo/supirkimo punktas. 

5. Ūkinių gyvūnų (įskaitant bičių, sliekų ir sraigių) auginimo ir priežiūros darbai, įskaitant 

šėrimą, girdymą, melžimą, tvartų ir gyvūnų valymą, mėšlo išvežimą, dezinfekavimą, pašarų 

išdalinimą, gyvūnų, gyvulininkystės produkcijos, savo ūkyje pagamintų pašarų ir mėšlo pakrovimą 

ir transportavimą, ūkininkų gyvūnų sėklinimo ir kergimo paslaugas; 

6. Žemės ūkio naudmenų gerinimo darbai, įskaitant dirvos kalkinimą, dumblo, durpių, 

komposto gabenimą, paskleidimą, įterpimą, mulčiavimą, kurminimą ar kitus podirvio giliojo 

purenimo darbus; 

7. Sausinimo sistemų remontas ir priežiūros darbai, įskaitant melioracijos griovių valymą, 

šienavimą, krūmų ir medžių kirtimą ir jų išvežimą.  

Papildomai siūlytume nusimatyti tokią sąvoką kaip „Žemės ūkio techninio pobūdžio darbai“, 

kuri apimtų aukščiau neįvardintus, bet labai reikalingus darbus sklandžiai žemės ūkio gamybai, 

tokius kaip: „žemės ūkio technikos atvykimas iki žemės ūkio gamybos vietos ir sugrįžimas, žemės 

ūkio technikos priemonių, kuro gabenimas, žemės ūkio technikos gedimų šalinimas laukuose, miško 
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ruošos darbai, žemės ūkio subjekto kelių priežiūra ūkio ribose kaip pakelių šienavimas, sniego 

nusivalymas ir pan.“.  

Prašome mūsų pasiūlymus apsvarstyti bendrai su kitais gautais žemdirbių savivaldos 

organizacijų pasiūlymais ir dar kartą informuoti apie priimtus sprendimus dėl žemės ūkio darbų 

sąvokų apibrėžimo, prieš juos teikiant VMI. 

Siūlome dar kartą rimtai visoms suinteresuotoms institucijoms svarstyti pasiūlymą pradėti 

reikalingas procedūras atsisakant gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio 

gamybai, žymėjimo pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos patvirtintą žymėjimo tvarką. Tai 

gerokai palengvintų tiek žemės ūkio subjektų, naudojančių šį kurą, veiklą, tiek jo panaudojimą 

tikrinančių institucijų darbą ir gerokai sumažintų prielaidas juo piktnaudžiauti.  

 

 

 

Pirmininkas  Jonas Talmantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglė Mačytė, tel. 8-37 225301, lus@lus.lt  
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