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 LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGA  
 

 

LR žemės ūkio ministerija     2021-03-17 Nr. 21-03/034 

Ministrui K. Navickui 

 

 

DĖL PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS BEI GYVULIUS 

PARAIŠKOS IR TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS 

TAISYKLIŲ 2021 METAMS PROJEKTO 

 

 

Lietuvos ūkininkų sąjunga (toliau – LŪS) susipažino su teisės aktų projektų sistemoje 

patalpintu derinimui su suinteresuotomis institucijomis ir visuomene Paramos už žemės ūkio 

naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės 

taisyklių projektu (toliau – Taisyklės) ir teikia savo narių pastebėjimus bei siūlymus. 

1. Prašome praplėsti Taisyklių 37.2.2. punktą, apibrėžiantį posėlio deklaravimą, jį papildant 

galimybe ūkininkams deklaravimo metu nežymėti konkrečių laukų, kurie su posėliu 

dalyvauja EASV, kad užtektų nurodyti tik hektarų skaičių, kurį ūkininkas planuoja tais 

metais užsėti posėliu, tenkindamas EASV reikalavimus. Užtektų konkretų lauką nurodyti 

ūkininkui tik pasėjus posėlį - ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu ar telefonu 

jis informuoja NMA apie sėją, nurodydamas valdos numerį, KŽS ir lauko numerius, tikslią 

sėjos datą taip, kaip nurodoma Taisyklių 37.2.2. punkte. Toks pasiūlymas kyla stebint 

praktiškai kasmet pasikartojančią praktiką, kuri rodo, kad dėl vis labiau nenuspėjamų 

aplinkos sąlygų ir orų kataklizmų, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, pareiškėjai būna 

atleidžiami nuo prievolės pasėti ir/ar išlaikyti posėlį. Iki kol būna priimami ministerijos 

sprendimai dėl susidariusių sąlygų išlygų, o jie dar turi būti suderinami su Europos 

Komisija, tad užtrunka nemažai brangaus laiko, kurio metu ūkininkai laikomi nežinioje ir 

rizikoje, todėl dažnas desperatiškai bando įtilpti į reikalavimų terminus, galimai patirdamas 

dar ir nuostolių. Ūkininkai pageidautų lankstumo įgyvendinant posėlio įsipareigojimus, 

jiems būtų kur kas paprasčiau pasiekti rezultatą, t.y. realiai pasėti posėlį ten, kur susidaro 

sąlygos, ir tokiu būdu būtų pasiektas norimas žalinimo tikslas bei gauta posėlio nauda 

dirvožemiui. 
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2. Prašytume Taisykles papildyti 62.13 punktu ir sudaryti galimybę ūkininkams deklaruojant 

pateikti informaciją, ar ūkyje yra sudaromi tręšimo planai. Žymėjimas galėtų būti tokiu pat 

pat paprastu principu, kaip kad sudaryta galimybė pažymėti varnele, ar taikomos beariminės 

žemės dirbimo technologijos. Tokios informacijos surinkimas parodytų esamą tikrąją padėtį 

dėl ūkininkų atsakomybės naudojant trąšas, t.y., ar pagrįstas ūkininkų kaltinimas dėl 

beatodairiško, neatsakingo trąšų naudojimo. 

3. Taip pat prašome palikti galimybę deklaravimo žemdirbiams skirti savanorišką paramą 

ūkininkus vienijančioms asociacijoms, kaip kad tai buvo sudaryta 2020 metais.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pirmininkas        Jonas Talmantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jovita Motiejūnienė, tel. 8-614 24842 
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