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Toliau išlieka ūkių stambėjimo / konsolidacijos tendencijos – 128 tūkst. pareiškėjų deklaravo
žemės ūkio naudmenas 2018 metais (2,5 tūkst. mažiau nei 2017 m.), o deklaruojamos žemės
plotas truputį padidėjo ir pasiekė 2,91 mln. ha (15 759,83 ha daugiau nei 2017 m.);
 
Nors žalinimo išimtys skatino deklaruoti daugiau azotą kaupiančių augalų, tačiau draudimas
naudoti juose augalų apsaugos produktus azotą kaupiančių augalų plotą 2018 m. sumažino 2,7
karto nuo 263 tūkst. ha 2017 m. iki 98 tūkst. ha. Dėl šio pokyčio ir leidimo posėlyje naudoti
žieminius augalus virš 10 kartų padidino posėlio plotus nuo 4 tūkst. ha iki 45 tūkst. ha 2018 m.;
 
Įgyvendinti OMNIBUS pakeitimai (atsisakyta perteklinio aktyvaus ūkininko reikalavimo,
įgyvendintos žalinimo išimtys, palengvinti jaunojo ūkininko reikalavimai ir kt.);
 
Išmokėta didžiausia avansinių išmokų suma per visą istoriją;

KAIP SEKĖSI 2018 M.?



Esminių pokyčių pasėlių deklaravimo sistemoje nenumatome

PASĖLIŲ DEKLARAVIMAS 2019 M.

Valdų atnaujinimo ir žemės valdymo teisės dokumentų teikimo
aiškumas: mažės skundimo atvejų, institucijos efektyviau
naudosis esamomis duomenų bazėmis

Pokyčiai žalinimo paramos schemoje

(Ne)pokyčiai mažiau plankiose ūkininkauti vietovėse



Ariamoji žemė – žemės plotas, suariant naudojamas žemės ūkio augalams auginti ar
pūdymui laikyti. Ariamajai žemei taip pat prilyginami žemės plotai, kuriuose žemės
ūkio augalai auginami naudojant bearimes technologijas;
 
 
Ganykla arba pieva  – užsėtas daugiametėmis žolėmis arba natūralus žemės plotas,
įskaitant daugiametes ganyklas arba pievas, kuris naudojamas gyvuliams ganyti, žolei ar
žolės produkcijai gauti, ir kuriame dažniau nei kas 5 metai taikoma sėjomaina.
 

Apibrėžčių tikslinimas:

KAS LAUKIA 2019 M. (I)



Klasifikatoriaus I grupės augalai gali būti jungiami į plotus, kuriuos sudaro daugiau nei
viena auginamų augalų rūšis (KTŽ, DUK, DAK klasifikatoriaus kodai) , o tokie plotai negali
būti didesni nei 0,5 ha. (vietoje buvusių 0,3 ha);
 
Žaliajame pūdyme auginami žoliniai augalai (klasifikatoriaus III grupė ir GPŽ, GPA kodai)
ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. (vietoje buvusios rugsėjo 15 d.) turi būti
įterpiami į dirvą, o prieš įterpiant į dirvą nuimti šių augalų derlių draudžiama;
 
Nuo gruodžio 15 d. iki gruodžio 1 d. trumpinamas laikotarpis iki kada pareiškėjas turi 
išlaikyti nesuartus žalinimui skirtus azotą kaupiančių augalus plotus.

Tinkamumo sąlygų švelninimas:

KAS LAUKIA 2019 M. (II)



Kai nustatoma, kad deklaruojant KTŽ, DAK, DUK kodais deklaruojami klasifikatoriuje
esantys pasėliai - netaikoma neteisingo deklaravimo sankcija, o tiesiog nemokama už
tokius laukus;
 
Pareiškėjams pretenduojantiems į susietąją paramą už vaisių ir uogų auginimą ir
nenuėmusiems derliaus laiku (iki einamųjų metų lapkričio 15 d.) parama bus nemokama tik
už laukus, kuriuose užfiksuotas pažeidimas;
 
Kai randamas kitas  nei deklaruojamas susietajai paramai gauti pasėlis, neteisingo
deklaravimo sankcija taikoma tik susietajai paramai, o kitoms tiesioginėms išmokoms ši
sankcija netaikoma, jeigu kitas rastas pasėlis gali būti tinkamas tiesioginėms išmokoms gauti;
 

Švelnesnis sankcijų traktavimas bus taikomas šiais atvejais:

KAS LAUKIA 2019 M. (III)



Žalinimo įgyvendinimui pasirinkus posėlį, deklaravimo metu reikės pažymėti ar posėlis susideda
iš žieminių augalų – kodas ŽP ar iš vasarinių augalų – kodas VP;

Tikslinama posėlio deklaravimo tvarka:

KAS LAUKIA 2019 M. (IV)

Posėliui pasirinkusiems vasarinius augalus, žalinimo išmokos bus mokamos įprasta tvarka
(be vėlavimų);

Kitais metais deklaruoto žieminio posėlio vietoje auginant žieminius augalus, praėjusiais metais
žieminio posėlio plotas nebelaikomas EASV elementu, t. y. neatitinka žalinimo reikalavimų.



2018 m. pabaigoje Lietuvoje
apsilankė Europos Komisijos
auditas ir pateikė pastabas į
kurias privalome reaguoti

Kitoks daugiamečių pievų deklaravimas:

KAS LAUKIA 2019 M. (V)

Atsižvelgiant į Europos Komisijos audito pastabas nuo šiol daugiametes pievas (klasifikatoriaus
kodai DGP, EPT, SPT, 5PT-2, MNP, MNŠ) bus galima deklaruoti tik praėjus penkeriems metais
po ariamos žemės deklaravimo atitinkamame plote;

Pareiškėjui draudžiama tyčia dalyti valdą, jei jis siekia
gauti didesnę paramos sumą ar išvengti žalinimo
reikalavimų vykdymo (EASV deklaravimo, pasėlių
įvairinimo).



ŽŪIKVC nustačiusi persidengimą,  pareiškėjams, kurių deklaruoti plotai persidengia gali
perduoti, jų asmens duomenis ir persidengiančių deklaruotų plotų informaciją;
 
Dvigubų deklaravimų atvaizdavimas elektroniniame žemėlapyje;

Pareiškėjams suteikiama galimybė patiems išpręsti dvigubo deklaravimo atvejus:

KAS LAUKIA 2019 M. (VI)

Sušvelnintas geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų
pažeidimų traktavimas:

Pažeidus 5 GAAB standarto reikalavimą, kuris draudžia auginti kaupiamuosius žemės ūkio
augalus statesniuose nei 12 proc. šlaituose, bus taikomos daug mažesnės sankcijos. Vietoje
buvusių 20 proc. bus taikoma 3-5 proc. sankcija;



Mažinant administracinę naštą NMA pareiškėjų pareikalauja žemės valdymo teisės (nuosavybės,
nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentų, tik tuo atveju kai plotų, kurių
valdymo teisę būtina pagrįsti, valdymo teisės dokumentų po einamųjų metų rugpjūčio 1 d.
nėra Valdų registre.

Tikslinama duomenų pateikimo į valdų registrą tvarka:

KAS LAUKIA 2019 M. (VII)

Kai gaunama informacija (skundas, pranešimas ar kt.) apie pareiškėją iš sklypo (-ų) savininko
(nurodant kadastrinį arba unikalų numerį);
Kai gaunama informacija iš anoniminio asmens apie valstybinės žemės plotą dėl netiksliai ir
(arba) neteisėtai einamaisiais arba praėjusiais metais deklaruotų plotų (t. y. plotų, kuriuos
pareiškėjas deklaravo neturėdamas šių plotų teisėto valdymo teisės ir (arba) šiuose plotuose
nevykdo žemės ūkio veiklos);

Siekiant sumažinti nepasitvirtinusių skundų ir su tuo susijusių patikrų skaičių nuo
šiol NMA reaguos tik į tokius skundus:



KAS LAUKIA 2019 M. (VIII)
Pradedamas taikyti išmokų ribojimo mechanizmas:

Nuo 2019 m. pagal pateiktas paraiškas priskaičiuotoms
pagrindinėms išmokų sumoms, viršijančioms 150 000
Eur, taikomas 100 proc. mažinimas;
 
Iš sumos viršijančios 150 000 eur. prieš tai
atskaičiuojami faktiškai išmokėti atlyginimai ir su
darbo užmokesčiu susiję mokesčiai;
 
Reikia deklaruoti ~2400 ha, kad būtų pasiekta riba, nuo
kurios gali būti taikomas išmokų mažinimas;
 
 

Po ilgų diskusijų su žemdirbių
visuomene bei konsultacijų su
kitomis institucijomis buvo
nuspręsta nuo 2019 m. taikyti
išmokų ribojimą.



ŽŪM tikslas - į dabartinį žemėlapį įtraukti tas seniūnijas, kurios neatitiko vietovių,
kuriose esama didelių gamtinių kliūčių, išskyrimo sąlygose nurodytų reikalavimų, nors
iki reformos įgyvendinimo šios seniūnijos turėjo mažiau palankių ūkininkauti vietovių
statusą;
 
Sumodeliavus ekspertinio vertinimo duomenimis pagrįstą žemėlapio versiją, skirtą
vietovių, kuriose esama didelių gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, išskyrimo klausimams
spręsti, jis pateiktas Europos Komisijai;
 
Susitarimo su Europos Komisija pasiekti kol kas nepavyksta ir 2019 m. bus taikoma
2018 m. galiojęs žemėlapis ir deklaravimo tvarka.
 
 

MAŽIAU PALANKIŲ ŪKININKAUTI VIETOVIŲ REFORMA
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Bendra tiesioginių išmokų už plotus ir gyvulius 2017 -
2019 metams suma po perskirstymo (mln. eur.) 

VIPS išmoka - 64 Eur už ha 
Žalinimo išmoka - 50 Eur už ha
Pirmųjų hektarų išmoka - 58 Eur už ha
Jaunojo ūkininko išmoka - 48 Eur už ha

Baltyminiai augalai - 50 Eur už ha
Lauko daržovės - 344 Eur už ha
Uždaro grunto daržovės - 210 Eur už arą
Vaisiai ir uogos - 240 Eur už ha
Sertifikuota javų sėkla - 15 Eur už ha
Cukriniams runkeliams -94 Eur už ha
Melžiamos karvės - 107 Eur 
Pieninių veislių buliai - 79 Eur 
Mėsiniai galvijai - 91 Eur

Preliminarūs vidutiniai numatomi išmokų
dydžiai 2019 m. pagal atskiras paramos schemas:

Preliminarūs vidutiniai numatomi susietosios paramos
išmokų dydžiai 2019 m.:

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ASIGNAVIMAS



Pradžia - balandžo 15 d.
 

Pabaiga - birželio 7 d. 
 

Pavėluotai pateikti paraiškas galima iki liepos 2 d.

DEKLARAVIMO LAIKOTARPIS 2019 M.


