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Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavimo dalyviai, vertindami susidariusią situaciją šalies 

žemės ūkyje, kreipiasi į atsakingų Lietuvos Respublikos institucijų vadovus ir reikalauja 

atkreipti dėmesį į keliamas problemas bei nedelsiant imtis priemonių jas spręsti: 

I. Dėl sudėtingos situacijos žemės ūkio sektoriuje.  

Situacija Lietuvos ţemės ūkyje vis blogėja, įtampas išgyvena visos ţemės ūkio šakos. Padėtis pieno 

sektoriuje yra pati sudėtingiausia. Europos Komisijos skiriama parama Lietuvai yra gerokai per 

maţa ūkininkų patiriamiems nuostoliams padengti, o Europos Sąjungos teisės aktai varţo valstybių 

narių ketinimus tiesiogiai paremti savo ţemdirbius. Todėl būtina ieškoti visų įmanomų būdų kaip 

padėti ūkininkams išgyventi krizę, vienas iš kurių yra palengvinant jų mokestinę naštą: 

1. Raginame Lietuvos valdţios institucijas aktyviai tvirtai laikytis pozicijos ginant Lietuvos ţemės 

ūkio sektorių ir reikalaujant Europos Komisijos įgalinti visus ES numatytas finansines 

priemones krizėms Lietuvos ţemės ūkyje suvaldyti bei suteikti lankstumo valstybėms narėms 

remiant krizės alinamas ūkio šakas.  

2. Raginame Ţemės ūkio ministeriją, vadovaujantis direktyvos 2003/96/EB 15 (3) straipsniu, 

inicijuoti LR akcizų įstatymo pakeitimą, kuris bent laikinai nustatytų akcizo mokesčio 

netaikymą gazolinams, skirtiems ţemės ūkio veiklai. Europos Komisijos išaiškinimu, minėta 

direktyva leidţia valstybėms narėms ţemės ūkio darbams naudojamų degalų apmokestinimą 

sumaţinti iki nulio. 

3. Siūlome kooperatyvą PIENAS LT pripaţinti valstybinės reikšmės strateginiu objektu, ir tokiu 

būdu būtų uţtikrinama palaikomoji kaina bei konkurencingumo skatinimas su pieno 

perdirbėjais.  

4. Reikalaujame Ţemės ūkio ministerijos atnaujinti diskusijas ir keisti Nesąţiningų veiksmų 

įstatymo nuostatas taip, kad būtų grieţčiau vertinami nesąţiningi perdirbėjų ir prekybininkų 

veiksmai, turintys įtakos ţemoms ţaliavinio pieno supirkimo kainoms.  
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5. Siūlome taisyti LR Viešųjų pirkimų įstatymą taip, kad ūkininkas galėtų savo ūkyje uţaugintą 

produkciją tiesiogiai parduoti Lietuvos viešosioms įstaigoms, taip įtvirtinant trumpos grandinės 

veikimo principus ir skatinant vietinių produktų vartojimą.  

II. Dėl Lietuvos Kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonių: 

1. Dėl KPP 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities 

„Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo. Raginame tam pačiam subjektui 

antrą kartą paramą pagal investicinę priemonę skirti tik tuomet, jei 2014-2020 m. laikotarpio 

pabaigoje išaiškėja, kad yra likusių nepanaudotų lėšų. Paramą skirstyti laikantis tų pačių 

taisyklių: maksimali 200 tūkst. eurų paramos suma, skiriama vienam ūkio subjektui vieno 

šaukimo metu, ir maksimali 400 tūkst. eurų per visą numatytą paramos laikotarpį. 

2. Dėl naujų ekologinių ūkių kūrimosi sąlygų peržiūros ir gerinimo. Siekiant sudaryti sąlygas 

kurtis įvairių specializacijų ūkio šakoms, reikalaujame uţtikrinti finansavimą naujų ekologinių 

ūkių kūrimuisi.  

3. Dėl poveikio vertinimo pažymų reikalavimo. Reikalaujame panaikinti arba keisti tvarką dėl 

poveikio aplinkai vertinimo paţymos privalomo teikimo kartu su projekto paraiška 

pareiškėjams, norintiems dalyvauti investicinėse priemonėse, kai naujos statybos 

neplanuojamos ir kai įsipareigojama neţenkliai didinti laikomų gyvulių skaičių. 

III. Dėl BŽŪP 2014-2020 m. 

1. Dėl pasėlių deklaravimo tvarkos. Reikalaujame perţiūrėti ir pakeisti poįstatyminius aktus ir 

nustatytas jų vykdymo tvarkas, kad įstatyminė nuostata „pasėlius deklaruoja tas, kas tą ţemę 

dirbą“ būtų uţtikrinta ir privalom vaisais atvejais.  

2. Dėl savanoriškosios susietosios paramos nuo 2017 m.. Laikomės nuomonės, kad nuo 2017 m. 

susietoji parama turi būti paskirstyta įvertinus visų remtinų sektorių konkurencingumą bendroje 

ES rinkoje, atkreipiant dėmesį į besikeičiančias sąlygas rinkose, kitų šalių narių sektorių 

rėmimo tendencijas. Pritariame, kad į susietosios paramos remiamų šakų sąrašą būtų įtraukti tik 

sertifikuota sėkla apsėtų javų plotai.  

3. Dėl pirmųjų hektarų rėmimo. Neprieštaraujame Lietuvos pasirinkimui remti smulkiuosius 

ūkius ES reglamentuose įteisinta nuostata, bet iš esmės nepritariame šiandien Lietuvoje 

taikomai praktikai. LŪS nariai teigia, jog pirmųjų hektarų rėmimo schema naudojasi visi ūkiai, 

o jos naudą gali įvertinti tik nedideli ūkiai. Šiandien galiojanti deklaravimo ir išmokų 

paskirstymo tvarka sudaro sąlygas deklaruoti plotus negaminant produkcijos ir pasinaudoti 
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pirmųjų hektarų rėmimu ţemės savininkams, kurie ryšium su tuo kelia ţemės nuomos kainas. 

Anksčiau ilgai nuomavę ţemę, savininkai nutraukia nuomos sutartis su ūkininkais ir patys 

deklaruoja ţemės ūkio naudmenas daugiausia tik dėl išmokų, išaugusio derliaus net 

nuiminėdami. Todėl būtina rėmimo taisyklėse grieţtai reglamentuoti, kad, jeigu ir toliau bus 

taikoma pirmųjų hektarų rėmimo schema, ji turi būti siejama su deklaruotame plote vykdoma 

veikla. Tebesilaikome nuomonės, kad geriausia ir efektyviausia parama smulkiesiems ūkiams, 

skatinanti juos modernizuotis, yra investicinė parama, skiriama per Kaimo plėtros programą su 

kuo paprastesnėmis ir aiškesnėmis sąlygomis. 

4. Lėšų kėlimas tarp ramsčių: LŪS laikosi anksčiau išreikštos savo nuomonės Lietuvai 2014-

2020 m. laikotarpiui skiriamų ES paramos lėšų nekelti iš vieno BŢŪP ramsčio į kitą.  

5. Dėl reikalavimų vykdymo patikrų. Prašome kontroliuojančių institucijų būti lankstesnėmis ir 

pripaţinti praktinių situacijų įvairovę ūkyje taikant paramos įgyvendinimo taisykles. Ypatingai 

svarbi kontroliuojančių asmenų kompetencija ir jų lankstus poţiūris atliekant patikras vietoje. 

Reikalavimų atitikimo patikros ir panašios kontrolės procedūros neturi turėti įtakos savalaikiam 

tiesioginių išmokų išmokėjimui.   

6. Dėl automatinio žolės plotų vertimo daugiametės pievos plotais. Raginame dar kartą kelti 

klausimą ES institucijose ir uţkirsti kelią galimoms problemoms, susijusioms su automatiniu 

pievų vertimu į daugiamečių pievų plotus, jei plotas 5 metus iš eilės deklaruotas toje pačioje 

vietoje kaip pieva iki 5 m. Derantis su ES Komisija siūlome reikalauti, kad savaime uţaugę 

mišku ir naujų miškų plėtrai uţimti ţemės plotai būtų įskaičiuojami vertinant Lietuvos 

daugiamečių pievų ploto kitimo tendencijas. Daugiamečių pievų išlaikymo reikalavimas 

Lietuvos ūkininkų atţvilgiu, ypač Lietuvos gyvulininkystės sektoriui sunkiu laikotarpiu, yra 

labai nenaudingas, neleidţiantis keisti ūkininkavimo krypties, be to, maţėja galimybės parduoti 

ţemę, nes jos panaudojimo galimybės ribotos. Ūkininkams turi būti sudarytos sąlygos pievoms 

išlaikyti ariamos ţemės statusą nepriklausomai nuo to, kiek metų iš eilės ūkininkas deklaravo 

tame plote pievas. 

IV. Dėl BŽŪP po 2020 m. 

1. Prasidėjus pirminėms diskusijoms dėl Europos Sąjungos Bendrosios ţemės ūkio politikos 

(BŢŪP) ateities pasibaigus 2014-2020 m. finansiniam laikotarpiui, raginame Lietuvos 

institucijas, visų pirma, perţiūrėti trumpalaikę ir ilgalaikę Lietuvos žemės ūkio strategijas, 

įvertinant ES ir pasaulyje vykstančius įvykius, turinčius įtakos mūsų šalies ţemės ūkio raidai, ir 
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atsiţvelgiant į šalies ţemės ūkio specifiką. Norime atkreipti dėmesį į mūsų narių pastebėjimus 

dėl BŢŪP formavimo po 2020 m. 

2. BŽŪP skiriamas biudžetas turi ne maţėti, bet didėti, įvertinant ţemės ūkiui keliamų iššūkių 

kainą, sektoriaus svarbą ekonomikoje, bei uţtikrinant tvarų įvairaus, pilnaverčio, saugaus 

maisto produktų tiekimą, tenkinant visuomenės poreikius. 

3. Pasisakome uţ kelių ramsčių politiką, kad deramas dėmesys išliktų kaimo plėtrai. Investicijos, 

atsparumo ir tvarumo uţtikrinimas turi būti pagrindiniai naujosios BŢŪP ramsčių tikslai. 

Europos ţemės ūkiui būtini efektyvūs BŢŪP įrankiai krizėms sektoriuje suvaldyti ir ūkininkų 

pajamoms stabilizuoti, jie turi ţemės ūkio šakoms leisti adekvačiai reaguoti į permainas rinkose. 

4. Būtina iš esmės keisti išmokų dydžių paskirstymo ūkininkams metodiką ir suvienodinti juos 

tarp šalių, suvienodinant konkurencijos sąlygas bendroje rinkoje. Siūlome tuo pačiu atsisakyti 

referencinių laikotarpių skaičiuojant išmokų dydţius, nes nauji iššūkiai, keliami BŢŪP 

uţdaviniai vienodi visai ES, o Lietuvos ūkininkų patiriamos gamybos sąnaudos jau viršija 

Vakarų šalių ūkininkų sąnaudas (elektros, trąšų, kuro kainos). 

V. Dėl žemės ūkio veiklos ir ją reguliuojančių teisės aktų. 

1. Dėl melioracijos.  

Lietuvos melioracijos sistemų būklė išlieka apgailėtina. Valstybė turi uţtikrinti jos nuosavybės 

teise priklausančių magistralinių griovių, upelių ir didesnio kaip 12,5 cm skersmens drenaţo 

rinktuvų prieţiūrą, kurie nuosekliai nepriţiūrimi ir sudaro daugiausiai problemų. Dėl šios 

prieţasties netgi jau dabar padaryti ir sutvarkyti melioracijos darbai ūkininkų laukuose gaunasi 

beveik niekiniai. Tik maţa dalis ūkininkų pasinaudojo galimybe susitvarkyti melioracijos 

darbus per KPP priemones, o ir neaišku, ar tų lėšų bus ateityje. Reikia ieškoti visų įmanomų 

priemonių kaip būtų galima pagerinti šalies melioracijos būklę, tam privalomai skiriant lėšas iš 

valstybės ir sudarant kuo palankesnes sąlygas pasinaudoti investicinėmis lėšomis kuo daugiau 

pavienių ūkininkų, o ne tik per įsteigtas jų asociacijas.  

2. Dėl sistemingos kovos su invazine pavojingų augalų – Sosnovskio barščių- rūšimi.  

Raginame suaktyvinti 2015 m. Ţemės ūkio ministerijos sudarytos specialios darbo grupės, 

įpareigotos spręsti kaip kovoti su invaziniais Sosnovskio barščiais, veiklą, nedelsiant parengti 

reikalingus dokumentus, pradėti realius jų sąţalynų naikinimo darbus, įtraukti į aplinkosaugines 

priemones ir skirti finansavimą naikinimo darbams atlikti. Invazinės rūšys – tai mūsų šalyje 



5 

nebūdingos, atveţtinės rūšys, kurios prisitaikę svetimoje aplinkoje sparčiai dauginasi ir plinta, 

kenkdamos vietinei biologinei įvairovei, aplinkai, ţemės ūkiui, ţuvininkystei, ţmonių sveikatai. 

3. Dėl kelių eismo taisyklių pakeitimo.  

Prašome LR Susisiekimo ministerijos inicijuoti kelių eismo taisyklių pakeitimą, pakeičiant 

įspėjamojo kelio ţenklo Nr. 130 „Gyvulių pergina“ reikšmę į „Atsargiai gyvuliai!“ ir leidţiant jį 

naudoti nustatant kelio ţenklo veikimo zoną.  

4. Dėl augalų apsaugos priemonių naudojimo ribojimo ir draudimo.  

Reikalaujame augalų, dirvoţemio apsaugos ir kitų ekologiją propaguojančių teisės aktų 

nuostatų mokslinio pagrįstumo ir išsamaus šių įstatymų taikymo įtakos ţemės ūkio produkcijos 

gamybai bei rizikos ţmonių sveikatai vertinimo, prieš uţdraudţiant ar apribojant augalų 

apsaugos priemonių naudojimą. Mes palaikome teisės aktų reikalavimus, kurie iš tiesų būtini 

siekiant apsaugoti ţmonių sveikatą ir aplinką, bet jokiu būdu negalime palaikyti reikalavimų, 

kurie priimami politiniais ar kitais, nepagrįstais sumetimais. Kokybiškam derliui uţtikrinti 

ūkininkams reikalinga kokybiška augalų apsauga nuo ligų ir kenkėjų. 

VI. Dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo ir žemės nuomos kainos reglamentavimo. 

1. Reikalaujame nekeisti šiuo metu galiojančiame LR ţemės ūkio paskirties ţemės įsigijimo 

įstatyme Nr. IX-1314  2 straipsnyje įtvirtintų nuostatų, apibrėţiančių kas turi teisę įsigyti ţemės 

ūkio paskirties ţemę. Lietuvos ūkininkų sąjunga nuo pat pradţių aktyviai teikė pastabas 

rengiant Lietuvos Respublikos ţemės ūkio paskirties ţemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 

pakeitimo įstatymo projektus ir šio Įstatymo tobulinimus. 2014 m. geguţės 1 d. įsigaliojus 

grieţtam dabar galiojančiam įstatymui, ţemdirbiai priėmė jiems keliamus aukštus reikalavimus 

ir juos vykdo, norėdami įsigyti ţemės ūkio paskirties ţemės ir nesutinka su Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės inicijuojamais esminiais Įstatymo keitimais, kuriais siūloma lengvinti 

sąlygas įsigyti ţemės ūkio paskirties ţemes tiek fiziniams, tiek juridiniams Lietuvos asmenims 

ir uţsienio piliečiams.  

2. Reikalaujame panaikinti ţemės ūkio paskirties ţemės įsigijimo įstatymo spragas, leidţiančias 

apeiti reikalavimus ir nesilaikyti maksimalios 500 ha įsigijimą ribojančios įstatymo nuostatos.  

3. Reikalaujame leisti išsipirkti valstybinę ţemę tiems ūkininkams, kurie turi sudarę ilgalaikes 

nuomos sutartis, yra padarę geodezinius matavimus ir tą ţemę daug metų dirba, puoselėja, 

nemaţai į ją investavę. Tuo pačiu reikalaujame įpareigoti Nacionalinę ţemės tarnybą informuoti 

ūkininką apie planus atkurti nuosavybės teises į ūkininko nuomojamos valstybinės ţemės ūkio 
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paskirties sklypus ir nekeisti ţemės savininko, kol valstybinės ţemės nuomos sutartis nėra 

pasibaigus ar nutraukta.  

4. Raginame Ţemės ūkio ministeriją, remiantis uţsienio šalių teisine praktika parengti ir patiekti 

LR Seimui priimti tiesės aktus, reglamentuojančius ţemės nuomos kainos nustatymą, siejant 

nuomos kainą su produkcijos realizavimo kaina.  

5. Siūlome keisti dabar galiojančią Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 

įstatymo nuostatas, susijusias su pajamų mokesčio nuo pajamų uţ ţemės nuomą, mokėjimo 

tvarką ir nustatyti, kad ūkininko išmokamos ţemės nuomos pajamos būtų priskiriamos prie A 

klasės pajamų. Tai reikštų, kad ūkininkas turėtų sumokėti ir deklaruoti gyventojų pajamų 

mokestį nuo ţemės savininko gautų ţemės nuomos pajamų. 

6. Reiškiame nepasitikėjimą Nacionalinės ţemės tarnybos prie ŢŪM direktoriumi Danieliumi 

Kupriu dėl kilusio skandalo deklaruojant pasėlius valstybinėje ţemėje ir reikalaujame nušalinti 

jį iš uţimamų pareigų. Raginame atlikti tyrimą, ar nėra daugiau atvejų, naudojantis panašia 

tiesioginės paramos lėšų grobstymo schema. Tuo pačiu reikalaujame  grieţtesnės atsakomybės 

atrenkant nepriekaištingos reputacijos asmenis šioms ir panašaus pobūdţio pareigoms uţimti.  

VII. Dėl ūkininko ūkio įstatymo peržiūros.  

1. Reikalaujame Ţemės ūkio ministerijos inicijuoti Ūkininko ūkio įstatymo pataisas, įteisinant 

jame aktyvaus ūkininko sąvoką, ūkininko bankroto procedūras. 

VIII. Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo. 

1. Teberengiant valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimą, pritariame siūlymui, kad nuo 

2017 m. Socialinio draudimo įmokas privalomai mokėtų ir pilną socialinio draudimo paketą 

gautų tie ţemdirbiai, kurių ţemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra lygus 8 EDV arba 

didesnis.  

2. Perţiūrint ūkininkų mokamas įmokas Sodrai, būtina perţiūrėti ir draudimo rūšių sąrašą bei 

sudaryti sąlygas gauti pilną socialinio draudimo paketą ir savanoriškai Sodros įmokas 

mokantiems ūkininkams, kurių ţemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis nesiekia 8 EDV.  

 

 Raginame Lietuvos Respublikos atsakingų institucijų vadovus atsižvelgti į šiuos Lietuvos 

ūkininkų sąjungos siūlymus ir tikimės vaisingo bendradarbiavimo bei palankaus problemų 

sprendimo. Reikalui esant, pasiliekame teisę panaudoti visas įstatymais numatytas priemones, 

kad būtų apginti ūkininkų interesai ir įgyvendinti jų teisėti lūkesčiai. 


