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Tiesioginės išmokos dabartinio finansinio laikotarpio pabaigoje, 2020 metais, Lietuvos 

žemdirbiams ir toliau liks mažiausios. Palyginimui, vėliausiai įstojusiai Kroatijai yra numatytas tiesioginių 

išmokų augimo iki ES vidurkio grafikas. 

Valstiečių ir žaliųjų bei kitos politinės partijos, eidamos į 2016 m. rinkimus, savo programose 

užsibrėžė tikslą panaikinti diskriminacinį išmokų skirtumą. 

2017 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė rezoliuciją „DĖL EUROPOS 

SĄJUNGOS BENDROSIOS ŽEMĖS ŪKIO POLITIKOS“, kurioje konstatuoja, kad konkurencijos 

neiškreipiantis ir Lietuvos ūkininkų bei kaimo gyventojų nediskriminuojantis tiesioginių išmokų dydis turėtų 

išlikti vienu iš Lietuvos derybinių prioritetų dėl būsimo 2021–2027 m. finansinio laikotarpio“. 

Šiandieną aišku, kad derybos dėl išmokų padidinimo bus ypatingai sunkios. ES įplaukų 

sumažėjimas dėl Brexit‘o, lėšų poreikis naujiems, didžiulio masto migracijos, gynybos ir kt. iššūkiams 

finansuoti, jau atkreipė biudžeto formuotojų dėmesį į BŽŪP (ir Sanglaudos) fondus. Todėl šalies žemės ūkio 

derybininkų pozicija ir tikslų siekimo strategija, siekiant tiesioginių išmokų suvienodinimo, turi būti nuosekli ir 

gerai apgalvota. 

Nors Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavimas ir Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos 

prezidiumas pasisakė prieš lėšų perkėlimą iš pirmo (tiesioginių išmokų) į antrą (kaimo plėtros ramstį), 

pasiūlymas ir toliau stumiamas buldozeriu. Tam liepos 27 d. pritarė ir Žemės ūkio rūmų taryba, neišklausiusi 

žemdirbių savivaldos organizacijų, kurias tai labiausiai liečia, argumentų. Už sumažinimą agitavo ir tiesiogiai 

suinteresuotas asmuo, LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas A. Stančikas. 

Tai kelia didžiulį nerimą: ar solidžiai ir nuosekliai atrodys Briuselyje Lietuva, laisvanoriškai 

susimažinusi nacionalinį tiesioginių išmokų voką, tačiau prašanti Komisijos tiesiogines išmokas padidinti? 

LŽŪBA ir LŪS kreipiasi į Jus, prašydamos: užtikrinti minėtos rezoliucijos nuostatų 

įgyvendinimą; įpareigoti ŽŪM parengti nuoseklią derybų dėl ES tiesioginių išmokų suvienodinimo strategiją; 

kreiptis į Finansų ministeriją dėl galimybių trūkstamas lėšas padengti iš šalies biudžeto; perskirstyti antro 

ramsčio priemonėms skirtą finansavimą. 

Vis dažniau išryškėjant praktikai, kada primetami skuboti, visapusiškai neaptarti ir neišanalizuoti 

sprendimai, LŽŪBA ir LŪS kartu su kitomis žemdirbių savivaldos organizacijomis svarsto apie alternatyvios 

Žemės ūkio rūmams, žemdirbiams-gamybininkams atstovaujančios organizacijos steigimą. 
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