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DĖL LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGOS XXXII SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS

Vykdydami Ministro Pirmininko 2020 m. gruodžio 16 d pavedimą Nr. G-16367, 
išnagrinėjome 2020 m. gruodžio 10 d. Lietuvos ūkininkų sąjungos XXXII suvažiavimo rezoliuciją 
ir pagal kompetenciją teikiame informaciją ir nuomonę apie rezoliucijoje keliamus klausimus. 

1. DĖL BŽŪP IR KLIMATO KAITOS POLITIKOS.
Atsakydami į rezoliucijos 1.2 papunktį („Kol nėra atliktų ES Komisijos pasiūlytų „Žaliojo kurso“, 
strategijų „Nuo lauko iki stalo“ ir „Biologinės įvairovės“ poveikio vertinimo analizių ir išvadų, 
NESUTINKAME su ES politinių reikalavimų perkėlimų į Lietuvos nacionalinį žemės ir kaimo 
plėtros strateginį planą <...>“), informuojame, kad 2020 m. gegužės 20 d. Europos Komisijos 
(toliau – EK) pateikta ES biologinės įvairovės išsaugojimo iki 2030 m. strategija (toliau – 
Strategija)1 numato ambicingus kiekybinius tikslus, kuriuos įgyvendinant turėtų prisidėti įvairūs 
sektoriai (aplinkos, žemės ūkio, miškų ūkio ir kt.). Ateityje turi būti stiprinamas žemės ūkio 
sektoriaus vaidmuo išsaugant ir atkuriant Lietuvos biologinę įvairovę, ypač pievų ir pelkių 
buveines, apdulkintojų populiaciją, mažiau naudojant cheminių pesticidų ir trąšų, užtikrinant, kad 
tam tikra dalis žemės ūkio paskirties žemės būtų paskirta istoriškai prarastiems kraštovaizdžio 
elementams atkurti. Vadovaujantis Strategijos priede2 nurodyta informacija, 2020–2023 m. EK 
planuoja pateikti teisėkūros ir kitas iniciatyvas, kuriomis numatoma siekti Strategijoje įtvirtintų 
tikslų. EK teikiamiems teisėkūros pasiūlymams bus atliekamas poveikio vertinimas. Kol kas 
neaiškūs visi praktiniai Strategijos įgyvendinimo aspektai, kokie bus individualūs ES valstybių 
narių, tarp jų ir Lietuvos, įsipareigojimai siekiant Strategijoje numatytų kiekybinių tikslų. 
Informuojame, kad ES diskusijos šiais klausimais tik pradedamos. Turėdami daugiau informacijos, 
ją pateiksime suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei, diskutuosime apie planuojamus Lietuvos 
įsipareigojimus su įvairių sričių socialiniais partneriais.

Atsakydami į rezoliucijos 1.4 ir 1.5 papunkčius („REIKALAUJAME, kad jei LR 
Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plane (NEKSP) atskiriems ūkio sektoriams 
numatyta vienoda dalinami sumažinti ŠESD emisijas, tolygiai vienodomis dalimis tarp sektorių turi 
būti padalintas ir šiam tikslui pasiekti skiriamas fondas <...>“, „REIKLAUJAME, kad visos 
priemonės ir visi fondai (Klimato kaitos programos, ekonomikos gaivinimo, Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros ar kt.), skiriami tiems patiems tikslams pasiekti, būtų naudojami plačia apimtimi <...>“), 

1 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-
01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF;
2 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-
01aa75ed71a1.0014.02/DOC_2&format=PDF
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atkreipiame dėmesį, kad Vyriausybės programoje numatyta iki 2030 metų sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį 30 proc., palyginti su 2005 metais, ir užtikrinti, kad iki 2050 m. 
Lietuva taptų klimatui neutralia šalimi. Siekiant šių tikslų, planuojama nuosekliai įtraukti klimato ir 
žiedinės ekonomikos prioritetus į susijusių sektorių plėtros programas ir politikos priemones, 
peržiūrėti viešųjų investicijų ir mokestinės politikos prioritetus, norint pasiųsti aiškų signalą 
rinkoms atnaujinti ir investuoti žaliojo kurso kryptimi.

Informuojame, kad iki 2022 metų pabaigos planuojame atnaujinti NEKSP projektą. 
Siekiant, kad bendras pastangas dėtų visi ekonomikos sektoriai ir visuomenė, stengsimės į procesą 
įtraukti kuo daugiau suinteresuotų partnerių. Visi socialiniai partneriai, verslo ir mokslo 
bendruomenės, pilietinė visuomenė bus kviečiami pareikšti nuomonę sektorinėse darbo grupėse.

Stengsimės užtikrinti, kad skirstant ES fondų ir kitas viešas lėšas prioritetą finansavimui 
gautų politikos priemonės, turinčios didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
mažinimo efektą, tenkantį vienam investuotam eurui.

Pažymime, kad dabartiniame NEKSP atliktas tik preliminarus reikiamo finansavimo 
vertinimas, kuris tikslinamas perkeliant priemones į strateginio planavimo dokumentus. Daugiausia 
lėšų reikia transporto sektoriui, nes tai beveik 1/3 bendro ŠESD kiekio išmetantis sektorius ir 
turintis sutaupyti daugiau kaip 40 proc. esamų ŠESD emisijų. Siekiant 2030 m. klimato kaitos ir 
energetikos tikslų, pagrindiniai viešojo sektoriaus lėšų šaltiniai 2021–2030 m. bus 2021–2027 m. 
ES fondų (Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų) investicijos, elektros ir šilumos tarifai, 
valstybės biudžeto (Klimato kaitos programa, Atliekų tvarkymo programa ir kt.) ir savivaldybių 
biudžetų lėšos, Modernizavimo fondas, Inovacijų fondas, Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
(angl. „Connecting Europe Facility“, CEF), Life programa ir kiti. Žemės ūkio sektoriaus priemones 
planuojama finansuoti daugiausia iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo. Planuojami 
ir kiti šaltiniai, pvz., Klimato kaitos programa, iš kurios 2020 metais finansuota priemonė, skirta 
biometano gamybai, taip mažinant ŠESD išmetimą gyvulininkystės sektoriuje ir prisitaikymui prie 
klimato kaitos skirta priemonė išmaniosios melioracijos įrenginiams diegti. Todėl rekomenduojame 
teikti paraiškas įvairiems fondams (Inovacijų, Modernizavimo, Europos investicinio banko ir t. t.).

2. DĖL MOKESČIŲ ŪKININKAMS.
Atsakydami į rezoliucijos 2.8 papunktį („NEPRITARIAME Mokesčio už aplinkos teršimą 

bei Mokesčių administravimo įstatymų pataisoms, kuriomis nuo 2021 m. nutarta apmokestinti ir 
žemės ūkyje naudojamą techniką. Nuo 2021 m. sausio 1 d. traktorių pirkėjai, registruodami savo 
pirkinį, privalės sumokėti vienkartinį minimalų 40 eurų mokestį už traktorių ar kitą žemės ūkio 
techniką, kurios variklio galia viršys 70 kW. Šis mokestis po 40 eurų didės su kiekvienais 19 kW, 
viršijančių 90 kW, ir pasieks maksimalų 600 eurų mokestį, kuris bus taikomas didesnės kaip 351 kW 
galios technikai. Nauja žemės ūkio technika ir taip atitinka griežtus ES reikalavimus ir yra gerokai 
mažiau tarši, o šis mokestis yra papildoma našta ūkiui, neturinti nieko bendra su taršos mažinimu“) 
pažymime, kad Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (toliau – Įstatymas)3 pakeitimai, kurie 
įsigalioja 2021 m. sausio 1 d., nustato, kad mokestis už žemės ūkio veiklai naudojamus ne keliais 
judančius mechanizmus (techniką) mokamas valdytojo vieną kartą registracijos metu. Šį mokestį 
pavesta administruoti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Mokesčio dydis 
nustatytas Įstatymo 6 priede atsižvelgus į mechanizmo pagaminimo metus, dar atitinkamai 
mažinamas nuo 20 proc. iki 60 proc. taikant koeficientus, nustatytus Įstatymo 7 priede.

Kiti asmenys, naudojantys ne keliais judančius mechanizmus komercinei veiklai vykdyti 
(statybose ir kt.), apmokestinami mokesčiu už aplinkos teršimą per sunaudotus degalus, kiekvienais 
metais teikiant mokesčio už aplinkos teršimą deklaraciją Valstybinei mokesčių inspekcijai prie 
Finansų ministerijos. Išimtis žemės ūkio sektoriuje naudojamiems mechanizmams galima, jei ji 
būtų suderinta su EK (patvirtinus valstybės paramos schemą). Pradėjus šią procedūrą, EK turės 
išsiaiškinti, ar iki tol taikyta žemės ūkio sektoriui mokesčio lengvata (išimtis) buvo teisėta ir 
nepažeidė valstybės paramos de minimis taisyklės, dėl ko galimai būtų stabdomas paramos teikimas 
žemės ūkiui. Jei paaiškėtų, kad šios lengvatos taikymas pažeidė de minimis taisyklę, gali būti, kad 
bus pareikalauta gautą paramą išieškoti regreso tvarka. Todėl neigiamos pasekmės žemės ūkiui gali 

3 1999 m. gegužės 13 d. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas Nr. VIII-1183



būti didesnės, nei pasirinktas sprendimas žemės ūkio veikloje naudojamiems mechanizmams taikyti 
vienkartinį mokestį už aplinkos teršimą jų registracijos metu.

3. DĖL MELIORACIJOS.
Atsakydami į rezoliucijos 3.5 papunktį („PRAŠOME skirti pakankamai lėšų avarinės 

būklės griovių atstatymui, bei rinktuvų, didesnių kai 12,5 cm, gedimų šalinimui. Nedidelių darbų 
pirkimą leisti vykdyti supaprastintu būdu be konkurso (darbų vertė iki 10 000 Eur)“) siūlome 
strategiškai spręsti, kurie sugedusios melioracijos plotai turi būti vėl sausinami, o kurie ūkininkų 
naudojami kaip nulemta gamtinių sąlygų, pavyzdžiui, šlapios pievos ir ganyklos. Mūsų nuomone, 
paramos priemonės (padengti prisitaikymo išlaidas) turi būti planuojamos ūkiams, kurie sutinka iš 
dalies pereiti prie kito žemės naudojimo būdo, prisidėdami prie pažeistų ekosistemų 
renatūralizavimo. Konkretūs ekonominiai skaičiavimai parodytų, kad daugeliu atvejų viešosios 
išlaidos ūkių prisitaikymui prie pakitusių gamtos sąlygų paremti būtų mažesnės nei milžiniškos 
viešosios investicijos į žemės ūkio naudmenų pakartotinio nusausinimo darbus.

5. DĖL GYVULININKYSTĖS SEKTORIAUS.
Atsakydami į rezoliucijos 5.1 papunktį („Negriežtinti aplinkosauginių, mėšlo ir srutų 

tvarkymo, kvapų ir kitų perdėtų reikalavimų gyvulininkystei.“), informuojame, kad 2020 m. 
gruodžio 9 d. Aplinkos ministras ir Žemės ūkio ministras įsakymu Nr. D1-755/3D-844 patvirtino M
ėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo naują redakciją4. Šiuo metu naujų, 
papildomų aplinkosauginių reikalavimų dėl mėšlo ir srutų tvarkymo neplanuojame rengti.

Atsakydami į rezoliucijos 5.2 papunktį („Atsisakyti gyvulininkystėje būtino ištekliaus – 
vandens apmokestinimo“), atkreipiame dėmesį , kad nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja Žemės 
gelmių įstatymo redakcija, kuria keičiama leidimų ištekliams išgauti tvarka. Vadovaujantis Žemės 
gelmių įstatymo nuostatomis, leidimo naudoti gėlą požeminį vandenį, kurį išduoda Lietuvos 
geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, nereikia šiais atvejais5:

1) jeigu asmuo šeimos, namų ūkio reikmėms arba nekomercinei ūkinei veiklai vykdyti 
išgauna iš požeminio vandens vandenvietės, kurioje yra vienas gręžinys arba keli gręžiniai, mažiau 
kaip 10 m3 gėlo požeminio vandens per parą, skaičiuojant metinį vidurkį;

2) jeigu žemės ūkio veiklą, išskyrus žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų 
maisto ar ne maisto produktų realizavimą, vykdantis asmuo išgauna iš požeminio vandens 
vandenvietės, kurioje yra vienas gręžinys arba keli gręžiniai, mažiau kaip 100 m3 gėlo požeminio 
vandens per parą, skaičiuojant metinį vidurkį. Visais kitais atvejais leidimas išgauti požeminio 
vandens išteklius yra privalomas. 

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, informuojame, kad žemės ūkio veiklą, išskyrus žemės 
ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, vykdantis 
asmuo, išgaunantis vidutiniškai 99 m3/per parą požeminio vandens, mokesčio už šių išteklių 
naudojimą nemokės. Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojus Mokesčio už 
valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 4 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo įstatymo 
nuostatoms, mokestis už visą išgautą požeminį vandenį, naudojamą žemės ūkio veiklai, išskyrus 
požeminį vandenį, naudojamą žemės ūkio produktams perdirbti ir iš jų pagamintiems maisto ar ne 
maisto produktams realizuoti, kai šiems ištekliams išgauti privalomas leidimas, apskaičiuojamas 
taikant sumažintą mokesčio tarifą 0,03 Eur/m3,vietoje buvusio tarifo 0,10 Eur/m3.

Atsakydami į rezoliucijos 5.4 papunktį („Dalyvaujant projektuose pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2021-2027 metų programos priemonės „ Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį 
„Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ būtina supaprastinti įgyvendinimo taisykles, statant 
fermas iki 100 SG ir nereikalauti aplinkos vertinimo kriterijų bei parengti tipinius tvartų projektus, 
kurių nereikėtų iš naujo derinti, svarbu sudaryti palankias sąlygas pieno ūkio fermos projekto 
parengimui ir derinimui.“), informuojame, kad statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 

4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymas 
Nr. D1-755/3D-844 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. 
liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 ,,Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo“;

5 Žemės gelmių įstatymo 16 str. 2 d.



„Statinio projektavimo, projekto ekspertizė“ (toliau – STR) numato tipinių projektų rengimą – 
reglamentuoja tipinių statinių projektų sudėtį, jų rengimo ir tvirtinimo tvarką. Tipiniai tvartų 
projektai turėtų būti rengiami vadovaujantis Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklių 
ŽŪ TPT 01:2009, patvirtintų Žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 3D-602, 
nustatyta tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad rezoliucijoje nurodyta planuojamos ūkinės veiklos rūšis – pieno 
ūkio fermų statyba gali atitikti Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo sąrašo 1.1 punkte ir 1.1.4 papunktyje 
nurodytą veiklą – intensyvus gyvūnų ar paukščių auginimas statiniuose, jeigu vietų jiems laikyti 
yra: „<...> karvėms, buliams – 250 ar daugiau“. Tokiu atveju, vadovaujantis PAV įstatymo 7 
straipsnio 2 dalies nuostatomis, planuojamai ūkinei veiklai turės būti atliekama atranka dėl poveikio 
aplinkai vertinimo. Atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo atlieka ir atrankos išvadą, ar privaloma 
atlikti poveikio aplinkai vertinimą, priima atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra. 
Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalies nuostatomis, atrankos išvadą, ar privaloma atlikti 
poveikio aplinkai vertinimą atsakingoji institucija priima per 20 darbo dienų. Vadovaujantis PAV 
įstatymo 3 straipsnio 3 dalies nuostatomis, atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo turi būti atlikta 
iki įstatymuose įtvirtinto leidimo (statybą leidžiančio dokumento, leidimo naudoti žemės gelmių 
išteklius arba ertmes, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, taršos leidimo ir kitų 
įstatymuose nurodytų leidimų) išdavimo. Jeigu atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) 
poveikio aplinkai vertinimas neatlikti, leidimas neišduodamas.

9. DĖL DARŽININKYSTĖS IR SODININKYSTĖS SEKTORIAUS.
Atsakydami į rezoliucijos 9.3 papunktį („ <...> išspręsti paviršinio ir požeminio vandens 

išteklių naudojimo bei skaidžių biologinių atliekų tvarkymo klausimus daržininkystės ūkiuose <..>“), 
informuojame, kad 2019 m. lapkričio 21 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-699 sudaryta Darbo 
grupė vandens išgavimo iš paviršinių vandens telkinių klausimams spręsti. Į Darbo grupę buvo 
įtraukti atstovai iš Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros prie Aplinkos ministerijos, 
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės 
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos, Lietuvos 
žemės ūkio bendrovių asociacijos, Lietuvos žemės ūkio rūmų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, 
Aplinkosaugos koalicijos. Darbo grupės posėdžiuose svarstyti klausimai, susiję su vandens 
išgavimu iš natūralių ir dirbtinių paviršinių vandens telkinių ir vandens naudojimu žemės ūkio 
veikloje, parengti pirminiai pasiūlymai dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo. 2021 m. 
planuojame dar kartą peržiūrėti vandens išgavimą iš paviršinių vandens telkinių reglamentuojančią 
teisinę bazę, pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms konkrečių teisės aktų pakeitimų 
projektus.

Informacija, susijusi su požeminio vandens išteklių naudojimu, pateikta atsakyme į 
rezoliucijos 5.2 papunktį.

Atsakydami į prašymą „Parengti atskirą tvarką po daržovių ir vaisių plovimo bei skutimo 
susidariusioms nuotekoms ir dumblui tvarkyti. Šios nuotekos negali būti traktuojamos pavojingomis 
atliekomis, o organika privalo būti sugrąžinta į žemę, netikslinga ją vežti į nuotekų tvarkymo įmonę. 
Šiuo metu augintojai yra baudžiami už šių atliekų paskleidimą savo laukuose, nors vandens išteklių 
tausojimas yra bendra Europos Sąjungos kryptis.“, informuojame, kad patvirtintas LR aplinkos 
ministro 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. D1-734 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 
pakeitimo” (toliau – Reglamentas). Atsižvelgiant į Lietuvos daržovių augintojų asociacijos ir 
atskirų ūkininkų keliamus klausimus dėl daržovių ir vaisių plovimui (perdirbimui) naudoto vandens 
panaudojimo, Reglamentas papildomas nuostata, kad žemės ūkio veikloje nuplovus ar perdirbus 
daržoves ir vaisius, susidariusios nuotekos gali būti skleidžiamos ant žemės paviršiaus, kai nuotekos 
atitinka nurodytus bendruosius reikalavimus ir vykdomos veiklos metu neužteršiamos pavojingomis 
medžiagomis.

10. DĖL SAUGOMŲ PAUKŠČIŲ IR MIŠKO ŽVĖRIŲ DAROMOS ŽALOS.
Atsakydami į rezoliucijos raginimą „LR Seimą ir Vyriausybę grįžti prie saugomų laukinių 

paukščių daromos žalos atlyginimo klausimo. Pavasarinės ir rudeninės migracijos metu paukščių 



pulkai sunaikina dalį derliaus lauke, kuriame nusileidžia pailsėti. Jų baidymas rezultatų neduoda, 
nes tokiu atveju paukščiai nusileidžia kito ūkininko lauke ir problemos baidymas visiškai 
nesprendžia, o bendras žalos mastas išlieka toks pats ar net didesnis. Jei valstybė nusprendžia 
saugoti vieną ar kitą laukinės faunos rūšį, tai negali būti atliekama ūkininkų sąskaita“, pažymime, 
kad rezoliucijoje keliamai problemai dėl laukinių paukščių padarytos žalos išspręsti reikia rasti 
sprendimus dėl 2 dalykų: valstybės atsakomybės ir kompensacijų lėšų šaltinio.

Situacija dėl laukinių paukščių daromos žalos žemės ūkio pasėliams ne kartą aptarta 
Aplinkos ministerijoje. Atkreiptinas dėmesys, kad visi laukiniai paukščiai, natūraliai paplitę 
Europos Sąjungos valstybių narių europinėje teritorijoje, priskiriami saugomoms rūšims. Tai 
reguliuojama 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl 
laukinių paukščių apsaugos, kurios reikalavimus Lietuva ir visos Europos Sąjungos valstybės narės 
privalo vykdyti. 

Aplinkos ministerija išnagrinėjo ir įvertino kitų šalių patirtį dėl laukinių paukščių daromos 
žalos pasėliams prevencijos ir kompensavimo priemonių. Europos Sąjungos valstybės narės taiko 
skirtingą praktiką spręsdamos šią problemą. Dažniausiai taikomos prevencinės priemonės: 
ūkininkai naudoja paukščius atbaidančias priemones, iš kaimo plėtros programų finansuoja 
ūkininkams galimybę paskirti laukus žąsims maitintis, kai baigiasi augalų vegetacijos laikotarpis 
(Vokietijoje) ar specialiai įveistų kultūrų plotus, patrauklius paukščiams, taip apsaugant kitus 
pasėlius; kai kurios valstybės skiria išmokas už prarastą biomasę (Belgija, Vokietija) ar 
kompensuoja pajamas dėl prarasto derliaus (Švedija). 

Įvertinusi savivaldybių informaciją apie 2015–2018 m. gervių, žąsų ir gulbių pakenktų 
pasėlių ar kitų žemės ūkio naudmenų plotus ir patirtus nuostolius, Aplinkos ministerija preliminariai 
apskaičiavo, kad kasmet reikėtų mažiausiai kelių milijonų Eur (apytikriai – 3,6 mln. Eur) gervių, 
žąsų ir gulbių pasėliams padarytą žalą atlyginti.

Pažymėtina, kad nėra įstatyminio pagrindo skirti lėšų iš Aplinkos apsaugos rėmimo 
programos6 kitų rūšių laukinių gyvūnų padarytos žalos atlyginimui, išskyrus, kai atlyginama vilkų, 
stumbrų ar griežtai saugomų rūšių gyvūnų padaryta žala.

Jeigu būtų siūloma atlikti įstatymų pakeitimus, kurie leistų kompensuoti laukinių paukščių 
padarytą žalą pasėliams iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos  arba Savivaldybių aplinkos 
apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, būtina numatyti, iš kurių programų įplaukų7 būtų 
skiriamos lėšos laukinių paukščių (ir kurių paukščių rūšių) ir kurioms kultūroms padarytą žalą 
kompensuoti ar remti prevencines priemones.

Atkreiptinas dėmesys, kad Aplinkos ministerijos administruojamų ES struktūrinių fondų 
(Sanglaudos fondo, Europos regioninės plėtros fondo) lėšos skiriamos investiciniams projektams 
šiose srityse įgyvendinti: komunalinių atliekų sistemos plėtrai, vandentvarkos infrastruktūros plėtrai 
ir rekonstrukcijai, daugiabučių namų ir savivaldybių pastatų modernizavimui, visuomenės 
informavimui apie aplinką, užterštų teritorijų valymui, vandens telkinių tvarkymui, kraštovaizdžio 
apsaugai, aplinkos monitoringo pajėgumų stiprinimui, biologinės įvairovės išsaugojimui, saugomų 
teritorijų tvarkymui, oro taršos mažinimui, pajūrio tvarkymui, paviršinių nuotekų sistemų plėtrai ir 
rekonstrukcijai. Kadangi laukinių paukščių padarytos žalos pasėliams kompensavimas būtų 
kasmetinės einamosios išlaidos, naudoti ES struktūrinių fondų lėšas laukinių gyvūnų padarytos 
žalos kompensavimui skiriant paramą žemės ūkio veiklos subjektams nėra teisinio pagrindo. 

Aplinkos ministerijoje svarstoma, kokios priemonės – prevencinės priemonės ar nuostolių 
dėl paukščių padarytos žalos kompensavimas turėtų būti taikomos siekiant efektyviausio ilgalaikio 
rezultato. Kartu su Žemės ūkio ministerija svarstoma galimybė dėl agrarinės aplinkosaugos 
schemos, kuri galėtų būti taikoma remiant tam tikrų rūšių pasėlių auginimą. 

Atkreipiame dėmesį, kad plėtojant žemės ūkio verslą keičiama gamta ir patiriamas laukinės 
gamtos (paukščių ir gyvūnų) poveikis šiam verslui, todėl turi būti svarbu ir prisitaikyti prie gamtos, 
įvertinti galimas rizikas, kurios kyla kintant ekosistemos ryšiams (pvz., paukščiams tam tikrų 

6 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktas. 
7 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos 3 straipsnis, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos 
apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 3 straipsnis.



pasėlių laukai tampa patrauklia mitybos vieta). Būtina įvertinti, ar laukinės faunos daromos žalos 
vienam žemės ūkio sektoriui (pvz., grūdinių pasėlių augintojams) kompensavimas yra tinkamas 
sprendimas siekiant užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas, jeigu kiti žemės ūkio sektoriai tokio 
kompensavimo negautų (pvz., uogų ir vaisių augintojai). 

Žemės ūkio veiklą nuolat lydi rizika prarasti dalį auginamų kultūrų derliaus dėl gamtinių 
sąlygų, todėl ES bendroji žemės ūkio politika numato įvairių paramos priemonių ūkiams prisitaikyti 
prie gamtinių sąlygų, taip pat rizikos valdymo finansinių priemonių taikymo galimybę (pvz., pasėlių 
draudimas), kai prisitaikymo prie gamtinių sąlygų priemonės nepašalina visų reikšmingų rizikų. 
Visos šios priemonės gali būti finansuojamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis.  
Manome, kad pirmiausia ūkiams turi būti sudarytos galimybės pasinaudoti parama prisitaikyti prie 
gamtinių sąlygų arba naudotis rizikos valdymo priemonėmis, o kai įprastos žemės ūkio subjektų 
vykdytos prevencinės ir rizikos valdymo priemonės nepakankamai veiksmingos, valstybė savo 
lėšomis turėtų atlyginti likutinę žalą, kurią padarė saugoma laukinė fauna ir kurios ūkiui nepavyko 
išvengti.

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. pavasarį ir rudenį Lietuvos Respublikos Seime svarstant 
Laukinės gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) projektą, pateikti Seimo narių V. 
Rinkevičiaus, A. Šimo ir A. Gaidžiūno pasiūlymai dėl laukinių paukščių žalos atlyginimo iš 
Aplinkos apsaugos rėmimo programos, tačiau 2020 m. rugsėjo 24 d. Seime priimant minėtą 
Laukinės gyvūnijos įstatymo naują redakciją, pasiūlymams nepritarta. Beje, Seime registruoti 
Seimo nario Andriejaus Stančiko pateikti Laukinės gyvūnijos8, Medžioklės9 ir Aplinkos apsaugos 
rėmimo programos10 įstatymų pakeitimo įstatymų projektai, kuriuose nustatoma pareiga valstybei 
atlyginti gervių, žąsų ir gulbių padarytą žalą žemės ūkio pasėliams. Jeigu Seimas pritars minėtiems 
įstatymų pakeitimams ir priims šiuos įstatymus, laukinių žąsų, gervių ir gulbių padaryta žala žemės 
ūkio pasėliams bus atlyginama iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų.

Kiti rezoliucijoje keliami klausimai nepriskirti Aplinkos ministerijos kompetencijai, 
atsakyti į juos turi kitos institucijos, kurioms 2020-12-16 Ministro Pirmininko pavedimu Nr. G-
16367 persiųsta rezoliucija nagrinėti pagal kompetenciją.

Aplinkos ministras                 Simonas Gentvilas

T. Zabulienė, tel. 8 695 34215, el. p. tatjana.zabuliene@am.lt

8 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/646e2810d65011ea8f4ce1816a470b26 
9 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d026e880d65011ea8f4ce1816a470b26
10 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a54fc3d0d64f11ea8f4ce1816a470b26



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, 01105
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGOS XXXII 
SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-01-05 Nr. (10)-D8(E)-55

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos SIMONAS GENTVILAS, Aplinkos ministras

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-01-05 14:50:45

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-01-05 14:50:58

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2020-12-11 - 2023-12-11

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Lina Krasauskienė, Vedėja

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-01-05 17:19:46

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2020-01-09 - 2021-01-08

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2021-01-06 09:39:44

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2021-01-06 atspausdino Lina Krasauskienė

Paieškos nuoroda




