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PRISTATYMO STRUKTŪRA

2017 m. administravimo apžvalga

2018 m. administravimo prioritetai

Kita naudinga informacija



2017 M. ADMINISTRAVIMO APŽVALGA (1)

 99 %
avansinės
išmokos 

97 %
galutinės 
išmokos

Paramą gavusių pareiškėjų iki gruodžio 31 d. !



2017 M. ADMINISTRAVIMO APŽVALGA (2)

2017 m. per tą patį 
laikotarpį (iki 
gruodžio 31 d.) 
ūkininkams 

išmokėta du 
kartus didesnė 
suma



2017 M. ADMINISTRAVIMO APŽVALGA (3)

„Dvigubo“ deklaravimo neatitikimų (kai laukai virš 0,3 ha) – 5 kartus mažiau

73 % pasirinko 
informacijos 
gavimą 
elektroniniu 
būdu 



2017 M. ADMINISTRAVIMO APŽVALGA (4)



2017 M. ADMINISTRAVIMO APŽVALGA (5)
www.nma.lt

http://www.nma.lt/


VALDYMO IR DIRBIMO KOTROLĖ 2017 M. (1)

Deklaruojantys šaltalankius

Paminėti žiniasklaidos priemonių kaip galimai neteisėtai ar fiktyviai 
ūkininkaujantys

Juridiniai asmenys, deklaruojantys didelius plotus, turintys tik vieną 
darbuotoją ir mažą apyvartą

Rizikingos subjektų kategorijos 2017 m.



VALDYMO IR DIRBIMO KOTROLĖ 2017 M. (2)

2017 m.

Papildomi patikrinimai dėl žemės valdymo ir 
žemės dirbimo dokumentų:

624 pareiškėjų;
14% proc. pareiškėjų nepateikė 
dokumentų;

Dokumentų prašyta per 73,5 tūkst. ha plotui 
Nepateikta dėl 4,8 tūkst. ha ploto (6%)      

„Apsaugota“ paramos ~ 1,5 mln. Eur

• Vidurkis valdos ploto, kuriam prašyta nuosavybės – 118 ha;

• Vidurkis valdos ploto, kuriam nepateikė dokumentų – 53 ha.



2018 M. PRIORITETAI

• Sumažintas sankcijų skaičius tikriems 
ūkininkams;

• Padidinta rizikingų pareiškėjų kontrolė;

• Neatitikimų paraiškose 
    prevencija;

• Elektroninis komunikavimo
    būdas. 



Šiais metais ir toliau bus naudojamos naujausios technologijos, 
Sentinel palydovų, kurie Lietuvą fotografuoja kas kelias dienas, 
vaizdai:
tikrinant šienavimo reikalavimo laikymąsi;
tikrinant apsėjimo, įdirbimo terminų laikymąsi;
tikrinant ar teisingai 
deklaruoti pasėliai;
stebint įmirkusius plotus

(jei pasikartotų 2017 m. 

oro sąlygos).

2018 M. TECHNOLOGINĖS NAUJOVĖS



• Siekiantiems gauti KPP išmokas sumokėti įsiskolinimus VMI / 
SODRAI;

• Nuosavybės dokumentų pateikimas;

• Dalyvaujantiems MPŪV priemonėje neišregistruoti valdos iki 
kitų metų paraiškų teikimo pradžios;

• Dėl force majeure aplinkybių raštu pranešti NMA (kartu pateikiant 
įrodymo dokumentus) per 15 darbo dienų  nuo tos dienos, kurią 
paramos gavėjas ar jo įgaliotasis asmuo gali tai padaryti.
                             

KITA NAUDINGA INFORMACIJA 



SVARBU ŽINOTI 2018 M. BESIKREIPIANTIEMS Į 
NMA TELEFONU 
Šiuo metu NMA, siekdama identifikuoti asmenis, telefonu besikreipiančius dėl su 
skambinančiojo asmens duomenimis susijusios informacijos, visais atvejais jų 
teiraujasi:

•asmens vardo, pavardės / juridinio asmens pavadinimo;
•asmens kodo / įmonės kodo;
•valdos numerio.

Nuo 2018 m. balandžio mėn. bus papildomai tikrinamas skambinančiojo 
telefono numeris, iš kurio skambinama (ar telefono numeris, iš kurio 
skambinama, sutampa su nurodytu paraiškoje).

Jeigu numeris nesutampa, papildomai bus prašoma pateikti pareiškėjo 
identifikacinį numerį (ID) *.
 
* ID pareiškėjai galės matyti per elektroninę bankininkystę prisijungę prie NMA informacinio portalo. 
Pareiškėjai, nesinaudojantys informaciniu portalu, savo ID galės sužinoti su asmens dokumentu atvykus į 
NMA. 



AAČIŪ UŽ DĖMESĮČIŪ UŽ DĖMESĮ
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Daugiau informacijos www.nma.lt
Sužinok naujienas apie paramą pirmas – 

prisijunk prie NMA „Facebook“!


