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DĖL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023-2027 M. STRATEGINIO 

PLANO 
 

 

 Lietuvos ūkininkų sąjunga susipažino su Žemės ūkio ministerijos socialiniams partneriams 

gruodžio 9 d. pristatytomis Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano 

(toliau – Strateginis planas) gairių skaidrėmis. ŽŪM surengtas Strateginio plano pristatymas sukėlė 

didelius lūkesčius, teikė vilčių, kad padaryta didelė dalis darbo, bet nuvylė savo turiniu: buvo 

pristatomas bendras dokumentas, kuris iš esmės kaip visuminis dokumentas nė neegzistavo. Vėliau, 

gruodžio 20 d., ŽŪM tinklalapyje patalpintas Strateginio plano projekto juodraštis tik sustiprino 

porą mėnesių išsakomus LŪS nuogąstavimus dėl ilgai laiku nevykdytų paruošiamųjų darbų. 

Rengiamame dokumente daug tuščių vietų, nėra aprašų, kuriuose turi būti įvardijama labai svarbi 

informacija, aiškėja, jog ŽŪM dar neturi kai kurių ir politinio lygmens sprendimų, nėra iki galo 

išgryninusi ir terminų apibrėžimų, nors valstybėms narėms duota laisvė juos apsibrėžti pagal savo 

situaciją ir poreikius. Nėra aiškiai suformuluotas „aktyvaus ūkininko“ apibrėžimas. Jam neesant, 

nėra aišku, kas yra aktyvaus ūkininko vidutinis ūkio dydis, kuris deklaruojama būsiantis labiausiai 

remiamas. LŪS ne kartą akcentavo, jog aktyvus ūkininkas negali būti tik valdos valdytojas, juo turi 

būti laikomas tik ūkį įregistravęs ūkininkas. Kadangi Lietuvoje vis dar to nėra, turime deklaruotų 

plotų statistinį vidurkį, tačiau ne aktyvaus ūkininko ūkio vidutinį dydį. LŪS daug metų yra prašiusi, 

įvesti ūkininkų pajamų deklaravimą, kuris aiškiai atspindėtų gaunamų pajamų iš žemės ūkio veiklos 

dalį ir taip nustatyti aktyvų ūkininką. 

Pagal Reglamento (ES) 2021/2115 4 straipsnio 1 dalį „Valstybės narės savo BŽŪP 

strateginiuose planuose apibrėžia terminus „žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio paskirties žemė“, 

„reikalavimus atitinkantis hektaras“, „aktyvus ūkininkas“, „jaunasis ūkininkas“ ir „naujas 

ūkininkas“. Jei pirmuosius  penkis suminėtus terminus ŽŪM yra užsiminusi, jog nekeis lyginant su 
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dabartiniu laikotarpiu, tai naujasis terminas „naujasis ūkininkas“ net nėra  minimas Lietuvos 

Strateginiame plane. Valstybėms narėms duota laisvė sudaryti sąlygas užsiimti žemės ūkio veikla 

visiems norintiems asmenims nediskriminuojant jų pagal amžių. To paties straipsnio 7 dalyje 

teigiama, jog „terminas „naujas ūkininkas“ nustatomas taip, kad juo būtų įvardijamas ūkininkas, 

kuris nėra jaunasis ūkininkas ir kuris yra valdos valdytojas pirmą kartą. Valstybės narės įtraukia 

kitų objektyvių ir nediskriminacinių reikalavimų, kiek tai susiję su tinkamu parengimu ir įgūdžiais.“   

Žemiau teikiame LŪS pastabas dėl kitų BŽŪP elementų: 

 dėl išmokų mažinimo (lubų) – LŪS pasisakė už pasiūlymą taikyti išmokų lubas, jei 

priemonė būtų privaloma visoms ES šalims, ir pritarė Europos Komisijos pasiūlymui riboti 

jau nuo 60 000 eurų, išskaičius su darbo užmokesčiu susijusius kaštus. LŪS ir toliau laikosi 

2019 m. išsakytos savo pozicijos, kad, jei valstybėje imamasi reguliuoti konkurencinę 

aplinką, tokia priemonė kaip išmokų mažinimas turės prasmę tik tada, jei ji bus veikianti, 

jeigu ji bus taikoma susietiems juridiniams asmens. Šiuo metu įmonių susietumas skiriant 

tiesiogines išmokas nenustatinėjamas. Kol Lietuvoje nesutvarkytas juridinių asmenų 

susietumas, nederėtų taikyti susietumo ir fiziniams asmenims.  

 dėl perskirstymo paramos – LŪS jau anksčiau pritarė siūlymui remti pirmuosius 50 ha 

skiriant didesnę išmokų voko dalį, t.y. 20 proc., tačiau išsakė ir pastabą, jog pirmųjų hektarų 

paramos gavėjai turėtų privalomai vesti buhalterinę apskaitą, vykdyti žemės ūkio veiklą, 

dokumentais pagrįsti ūkyje vykdomos produkcijos gamybą ir/ar jos pardavimus. Be to, yra 

didelė rizika, kad šiai priemonei skiriant daugiau lėšų ženkliai pakils žemės nuomos kaina. 

LŪS nariai susilaiko dėl skirtingo pirmųjų hektarų rėmimo schemos: didžiajai daliai 

smulkiųjų ūkių nevedant buhalterinės apskaitos, negali būti padarytos objektyvios išvados 

apie jų pelningumus/nuostolius. Neišsprendus fundamentalių problemų, priemonės naudos 

gavėjais taps ne tikrieji ūkininkai, o žemės savininkai, kurie nesutikdami sudaryti ilgalaikių 

nuomos sutarčių, sieks patys deklaruoti žemės plotus ir taip pasinaudoti šia parama. Todėl 

aktyvaus ūkininko apibrėžimas šios paramos atveju yra ypatingai svarbus. 

 Jaunųjų ūkininkų rėmimo - LŪS taip pat yra pritarusi ŽŪM siūlymui skirti 2 % tiesioginių 

išmokų voko. Tuo pačiu konstatuojame, kad ne ši išmoka turėtų būti pagrindinė paskata 

norint pritraukti jaunimą gyventi kaime ir dirbti žemės ūkyje. Reikia sukurti veikiantį 

mechanizmą, kad į žemės ūkį norintis ateiti jaunimas gautų finansinius įrankius: suteikti 

kreditą su ilgalaikiais – 10-15 metų – įsipareigojimais ir suteikti garantiją finansiniams 

instrumentams, kas įgalintų juos nusipirkti ir toliau vystyti jau suformuotą ūkį. Be to, 

jaunųjų įsikūrimo laikotarpį siūlome ilginti: įsikūrimui skirti ne du metus, kaip yra dabar, o 

keturis. 
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 Dėl ekoschemų aprašų. Strateginio plano projekto juodraštyje pastebime tai, dėl ko 

nuogastavome nuo pat pradžių: ekoschemų aprašuose atsiranda nuostatos, kurios nebuvo 

aptartos ir suderintos jas rengiant su socialiniais partneriais, arba sutartos nėra įtrauktos:  

- kraštovaizdžio elementas „naujų medėjančių elementų sodinimas“ vis dar yra be išsamaus 

aprašo, kas tai yra, tačiau numatoma planuojama išmoka be pagrindimo - 1 329 Eur/ha, nors 

kalbėta apie gerokai kuklesnę sumą. 

- į kraštovaizdžio elementų sąrašą prie vandens telkinių pakrančių, pagriovių nėra įtraukta 

melioracijos griovių šlaitų. Šių šlaitų priežiūra yra geroji aplinkosauginė praktika, kuri buvo 

skatinama eilę metų, todėl neturėtų būti nutraukta, ypač jei ji tebėra tinkama sąlygą žalinimo 

reikalavimams atitikti.  

- perteklinis reikalavimas dalyvaujantiems ekoschemoje, skirtoje EB svarbos natūralių pievų, 

šlapynių ir buveinių tvarkymui, yra nurodomas įsipareigojimas naudotis konsultantų 

teikiamomis konsultavimo paslaugomis. Norintiems dalyvauti šioje schemoje privalo būti iš 

anksto paruošti, lengvai prieinami galimų veiklų aprašai, o ne reikalaujama pirkti 

konsultavimo paslaugas iš ekspertų, kurių pasiūla ribota, kas sąlygos nepamatuotai aukštas 

kainas už abejotinas paslaugas. Be to, ekoschemoje ganant gyvulius turėtų dalyvauti tik tie 

dalyviai, kurie turi savo vardu registruotus gyvulius. Deklaruojantys tik plotus, o neturintys 

gyvulių, neturėtų teisės naudotis šia priemone kaip ekoschema. 

- su socialiniais partneriais kaip ir buvo sutarta, kad intensyvaus pievų tvarkymo ganant 

gyvulius ekoschemoje gyvulių intensyvumas bus 1,5 SG/ha, tačiau matome, kad išlikęs ne 

didesnis nei 1 SG/ha. 

- buvo prašoma nereikalauti privalomai deklaruoti galulaukių, skirtų vandens apsaugos 

juostoms pagal 1 GAAB. Daugiamečių pievų atstatymo tvarka turi būti apibrėžta 

nacionaliniuose teisės aktuose. 

- ekoschemos apraše dėl sertifikuotos sėklos naudojimo įrašyta, kad „augalų rūšių, kurių sėjai 

naudojama paramai tinkama sertifikuota sėkla, sąrašas ir sertifikuotos sėklos išsėjimo 

normos nustatyti nacionaliniuose teisės aktuose.“ Tuo tarpu buvo sutarta, kad augalų sėklų 

sąrašas nenustatomas, nes nacionalinės teisės aktuose esantis auginamų augalų sąrašas yra 

nepilnas, turėtų būti nuolat papildomas.  

 Dėl GAAB aprašų.  

- 7 GAAB tebėra neaiški kukurūzų atsėliavimo tvarka. 

- Būtina suvienodinti 8 GAAB ir 1 GAAB aprašus leidžiant smulkinti žolę esančią vandens 

apsaugos juostose pagal abiejų GAAB reikalavimus, kaip kad buvo sutarta darb grupėse su 

socialiniais partneriais.  
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 Dėl šlapynių atkūrimo buvusiuose nusausintuose durpynuose iš RRF lėšų – 

nepritariame Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo fondo lėšų skyrimo šlapynių atstatymui, 

įvardijant tai kaip žemės ūkiui skirta investicine priemone ir siūlome šias lėšas panaudoti 

miškų įveisimui.  

Tai pat reikia suvienodint šienavimo terminus tvarkant pievas leidžiant nušienauti jas iki rugsėjo 1 

d. nepriklausomai ar turimos bičių šeimos. (šiuo metu plane esantis aprašas yra „Pareiškėjas privalo 

pievas ir daugiametes pievas (kodai GPŽ, GPA, DGP), žolinius azotą kaupiančius augalus 

ariamojoje žemėje (visi klasifikatoriaus III grupės kodai) nušienauti bent 1 kartą per metus ne 

vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d., o pareiškėjai, Ūkinių gyvūnų registre iki einamųjų 

metų liepos 1 d. įregistravę turimas bičių šeimas, – bent 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki 

einamųjų metų rugsėjo 1 d.”) 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmininkas    Raimundas Juknevičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jovita Motiejūnienė, 8-614-24842 
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