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GAMINTOJŲ, PASLAUGŲ IR VARTOTOJŲ, SUSIJUSIŲ SU ŽEMĖS ŪKIU, PARAMOS ĮVERČIO
RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Gamintojų, paslaugų ir vartotojų, susijusių su žemės ūkiu, paramos įverčio rodiklių skaičiavimo
tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato paramos įverčio rodiklių skaičiavimo, vadovaujantis Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) parengtu Gamintojų paramos ir susijusių su žemės
ūkiu paramos įverčio rodiklių skaičiavimo vadovu (OECD’s Producer support estimate and related indicators
of agricultural support. Concepts, Calculations, Interpretation and Use (The PSE Manual)), tvarką.
2. Aprašas parengtas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą.
3. Aprašu siekiama nustatyti vieningą paramos įverčio rodiklių skaičiavimo būdą, reikalavimų
vykdymą.
4. Siekiant įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, gamintojų,
paslaugų ir vartotojų, susijusių su žemės ūkiu, paramos įverčio rodikliai apskaičiuojami:
4.1. už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d. (rodikliai
pateikiami EBPO iki einamųjų metų vasario 14 d.);
4.2. paramos įverčio rodikliai skaičiuojami naudojant Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) duomenis
(kurie yra pateikiami iki einamųjų metų vasario 4 d.).
4.3. pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacija (EBPO), valstybės institucijos ir įstaigos.
II. APRAŠE VARTOJAMOS SĄVOKOS
5. Apraše vartojamos sąvokos:
5.1. Parama – tai vartotojų ir mokesčių mokėtojų pervedimų pinigais suma skirta remti žemės ūkį pagal
valdžios sektoriaus numatytas politikos priemones.
5.2. Gamintojų paramos įvertis (GPĮ) – vartotojų ir mokesčių mokėtojų pervedimų žemės ūkio
produkcijos gamintojams metinė piniginė vertė, vertinama ūkio lygmeniu gamintojo kaina, pagal numatytas
politikos priemones žemės ūkiui remti, nepriklausomai nuo paramos pobūdžio, tikslų ir poveikio ūkio gamybai
ar pajamoms.
5.3. Bendrųjų paslaugų paramos įvertis (BPPĮ) – pervedimų už suteiktas bendrąsias paslaugas žemės
ūkio produkcijos gamintojų grupėms (pvz., mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, mokymo, inspektavimo,
rinkodaros ir reklamos paslaugas) metinė piniginė vertė pagal numatytas politikos priemones, nepriklausomai
nuo paramos pobūdžio, tikslų ir poveikio ūkio gamybai, pajamų ar vartojimo. BPPĮ neapima mokėjimų
individualiems produkcijos gamintojams.
5.4. Vartotojų paramos įvertis (VPĮ) – žemės ūkio produkcijos vartotojų arba žemės ūkio produkcijos
vartotojams pervedimų metinė piniginė vertė, vertinama ūkio lygmeniu (t. y. gamintojo kaina), pagal numatytas
politikos priemones žemės ūkiui remti, nepriklausomai nuo paramos pobūdžio, tikslo ar poveikio žemės ūkio
produktų vartojimui.
5.5. Bendrasis paramos įvertis (BPĮ) – vartotojų ir mokesčių mokėtojų pervedimų metinė piniginė
vertė žemės ūkio gamintojams remti pagal numatytas politikos priemones. BPĮ apskaičiuojamas kaip
gamintojų, paslaugų ir vartotojų paramos įverčio rodiklių suma.
5.6. Gamintojas – pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojai, apimantys individualius gamintojus
arba gamintojų grupes.
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5.7. Mokesčių mokėtojas – asmuo, kuriam pagal mokesčio įstatymą yra nustatyta prievolė mokėti
mokestį.
5.8. Vartotojas – pirmojo etapo produkcijos pirkėjas (t. y. supirkimo ir (arba) perdirbimo įmonė) iš
žemės ūkio gamintojų.
III. REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
6. Žemės ūkio veiklos paramos rodiklių skaičiavimą reglamentuojantys teisės aktai:
6.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008,
Nr. 81-3174; 2011, Nr. 119-5610).

IV. TAIKOMI KLASIFIKATORIAI
7. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.), patvirtintas Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007,
Nr. 119-4877) ir paskelbtas Oficialiosios statistikos portale www.osp.stat.gov.lt → Klasifikatoriai.

V. TIRIAMOJI VISUMA (POPULIACIJA), ELEMENTŲ APRĖPTIS, VERTINAMI PARAMETRAI
8. Populiaciją sudaro visi žemės ūkio paramos gavėjai, kuriems yra skiriama parama iš nacionalinio
biudžeto lėšų, Europos Sąjungos fondų lėšų pagal finansuojamas programos priemones.
9. Paramos įverčio skaičiavimai apima žemės ūkio ekonominės veiklos rūšį pagal EVRK 2 red.
10. Geografinė aprėptis: paramos įverčio rodikliai skaičiuojami šalies mastu.
11. Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.
12. Vertinami parametrai:
12.1. žemės ūkyje gauta parama, paskirstyta pagal numatytas politikos priemones:



nacionalinio biudžeto lėšų suma (valiuta, eurai) pagal priemonės pavadinimą,
Europos Sąjungos fondų lėšų suma (valiuta, eurai) pagal priemonės pavadinimą,

 lėšų suma iš viso (valiuta, eurai) pagal priemonės pavadinimą.
13. Paramos įverčio skaičiavimo rezultate parengiami pirminiai ir išvestiniai rodikliai apie žemės ūkyje
gautą paramą, paskirstytą pagal numatytas politikos priemones (tvarkos Aprašo 1 priedas), sugrupuotas pagal
kategorijas ir subkategorijas, nurodytas EBPO vadove.
14. Duomenys apie paramą naudojami iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramos
ataskaitos apie programų ir priemonių vykdymą per praėjusius kalendorinius metus pagal šio tvarkos Aprašo 2
priedą, kuriuos pateikia ŽŪM Buhalterinės apskaitos skyrius (duomenys pateikiami iki einamųjų metų vasario 4 d.).
VI. DUOMENŲ SURINKIMAS IR APDOROJIMAS
15. GPĮ, BPPĮ, VPĮ rodiklių skaičiavimas apima išmokėtą paramą gavėjams, išvardytas ataskaitoje apie
programų ir priemonių vykdymą už praėjusius kalendorinius metus.
16. Rodiklių skaičiavimas atliekamas:
17. Žemės ūkio GPĮ, BPPĮ, VPĮ rodiklių galutinai metiniai skaičiavimai atliekami vadovaujantis EBPO
parengtu vadovu, duomenims įvesti naudojamos EBPO parengtos vieningos lentelės (Excel formatu).
18. Skaičiuojami žemės ūkio GPĮ, BPPĮ, VPĮ rodikliai, grupuojant ir sumuojant duomenis pagal
finansuojamas žemės ūkio programos priemones:
18.1. GPĮ rodiklis skaičiuojamas pagal kategorijas ir subkategorijas, kurios aprašytos šio tvarkos Aprašo
1 priede, grupuojant ir sumuojant pagal kodus nuo A iki G:
18.1.1. GPĮ pagal kategorijas yra lygus:
GPĮ = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G)
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(A) = (A.1.) + (A.2.)
(B) = (B.1.) + (B.2.) + (B.3.)
(C) = (C.1.) + (C.2.)
(D) = (D)
(E) = (E.1.) + (E.2.)
(F) = (F.1.) + (F.2.) + (F.3.)
(G) = (G)
18.2. BPPĮ rodiklis skirstomas pagal kategorijas (H–M), atsižvelgiant į teikiamų paslaugų žemės ūkiui
(o ne atskirų gamintojų ar vartotojų) pobūdį kaip viešųjų ir privačių paslaugų, infrastruktūros, institucinė plėtra.
18.2.1. BPPĮ rodiklis apskaičiuojamas pagal kategorijas, kurios aprašytos šio tvarkos Aprašo 1 priede,
grupuojant ir sumuojant pagal kodus nuo H iki M.
18.2.2. BPPĮ yra lygus:
BPPĮ = (H) + (I) + (J) + (K) + (L) + (M)
(H) = (H.1.) + (H.2.)
(I) = (I.1.) + (I.2.) + (I.3.)
(J) = (J.1.) + (J.2.) + (J.3.) + (J.4.)
(K) = (K.1.) + (K.2.)
(L) = (L)
(M) = (M)
18.3. VPĮ rodiklis apima vartotojų lėšų pervedimus kompensuoti kainų skirtumus, kai žemės ūkio
produktų vidaus vartojimo kainos yra aukštesnės už rinkos kainą, taip siekiant palaikyti vartojimo lygį.
18.3.1. VPĮ rodiklis apskaičiuojamas pagal kategorijas, kurios aprašytos šio tvarkos Aprašo 1 priede.
18.3.2. VPĮ yra lygus:
VPĮ = (O) + (P) + (Q)
18.4. BPĮ apskaičiuojamas kaip gamintojų, paslaugų ir vartotojų paramos įverčio rodiklių suma:
18.4.1. BPĮ = GPĮ + BPPĮ + VPĮ
VII. UŽ PARAMOS ĮVERČIO RODIKLIŲ SKAIČIAVIMĄ ATSAKINGOS INSTITUCIJOS
19. Už gamintojų, vartotojų, paslaugų paramos įverčio rodiklių, nurodytų šio tvarkos Aprašo 1 priede
skaičiavimą yra atsakingas Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (toliau – LAEI).
20. Už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m., žemės ūkio sektoriaus programos priemonių
finansavimą ankstesniais metais, nurodytų šio tvarkos Aprašo 2 priede, kasmet rengia ŽŪM ir teikia LAEI.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Pasikeitus apraše nurodytiems teisės aktams, taikomos aktualios tų teisės aktų redakcijų nuostatos.
22. Aprašas keičiamas ir papildomas atsižvelgiant į paramos įverčio rodiklių skaičiavimo vadovo
metodinius pakeitimus.
__________________

4

1 priedas
PARAMOS ĮVERČIO RODIKLIAI
Eil.
Nr.
1.
2.

Rodiklio
Rodiklio pavadinimas
kodas
A.
Parama žemės ūkiui
A.1.
Parama rinkos kainos
palaikymui

3.

A.2.

4.

B.

5.

B.1.

6.

B.2.

7.

B.3.

8.

C.

9.

C.1.

10.

C.2.

11.

D.

12.

E.

Aprašymas

Parama skirta už žemės ūkio produkciją
Vartotojų ir mokesčių mokėtojų lėšų pervedimai, skirti
žemės ūkio produkcijos gamintojams remti pagal
numatytas politikos priemones už tam tikrus žemės ūkio
produktus, įvertintus gamintojo kaina, siekiant padengti
kainų skirtumą, susidariusį tarp vidaus rinkos ir kai prekės
pervežamos per sieną.
Mokėjimai už žemės ūkio
Mokesčių mokėtojų lėšų pervedimai, skirti žemės ūkio
produkciją
produkcijos gamintojams remti pagal numatytas politikos
priemones einamuoju laikotarpiu už tam tikrus žemės ūkio
produktus.
Mokėjimai sąnaudų
Mokesčių mokėtojų lėšų pervedimai žemės ūkio produktų
sumažinimui
gamintojams remti pagal politikos priemones ūkio lygiu,
siekiant sąnaudas sumažinti.
Kintamųjų sąnaudų
Lėšų pervedimai, mažinantys su ūkiu susijusias konkrečias
sumažinimas
kintamąsias sąnaudas arba jų grupes.
Pagrindinio kapitalo
Lėšų pervedimai, mažinantys su ūkiu susijusias
formavimas
investicines išlaidas, tokias kaip žemės ūkio pastatų
statyba, įrangos įsigijimas, želdinių įveisimas ir žemės
gerinimas dėl drėkinimo ir drenažo.
Ūkio paslaugos
Lėšų pervedimai, mažinantys su ūkiu susijusias techninės,
apskaitos, prekybos, sanitarijos ir fitosanitarijos pagalbos
ir mokymo teikiamų paslaugų išlaidas individualiems
ūkininkams.
Mokėjimai, pagal einamojo
Mokesčių mokėtojų lėšų pervedimai žemės ūkio produktų
laikotarpio plotus/gyvulių
gamintojams remti pagal numatytas politikos priemones,
skaičių/ įplaukas/pajamas,
remiantis einamojo laikotarpio plotu, gyvulių skaičiumi,
susiję su gamyba
įplaukomis ar pajamomis, susiję su gamyba.
Pagal einamojo laikotarpio
Įskaitomi lėšų pervedimai, remiantis įplaukomis ar
įplaukas/pajamas
pajamomis pagal numatytas politikos priemones.
Pagal einamojo laikotarpio
Įskaitant lėšų pervedimus, remiantis plotu/gyvulių
plotus/gyvulių skaičių
skaičiumi pagal numatytas politikos priemones.
Mokėjimai pagal ilgalaikio
Mokesčių mokėtojų lėšų pervedimai žemės ūkio produktų
laikotarpio plotus/gyvulių
gamintojams remti pagal numatytas politikos priemones,
skaičių/ įplaukas/pajamas, susiję remiantis ilgalaikio laikotarpio (t. y. istoriniu ar nustatytu)
su gamyba
plotu, gyvulių skaičiumi, įplaukomis ar pajamomis,
susijusiomis su tam tikrų žemės ūkio produktų gamyba.
Mokėjimai pagal ilgalaikio
Mokesčių mokėtojų lėšų pervedimai žemės ūkio produktų
laikotarpio plotus/gyvulių
gamintojams remti pagal numatytas politikos priemones,
skaičių/ įplaukas/pajamas,
remiantis ilgalaikio laikotarpio (t.y. istoriniu ar nustatytu)
nesusiję su gamyba
plotu, gyvulių skaičiumi, įplaukomis ar pajamomis,
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Eil.
Nr.

Rodiklio
kodas

Rodiklio pavadinimas

13.

E.1.

Kintamoji norma

14.

E.2.

Pastovioji norma

15.

F.

16.

F.1.

Mokėjimai, remiantis
neprekiniais kriterijais
Ilgalaikis išteklių
nenaudojimas

17.

F2.

Specifinė neprekinė produkcija

18.

F.3.

Kiti neprekiniai kriterijai

19.

G.

Įvairūs mokėjimai

20.

H.

21.

H.1.

Žinių ir inovacijų sistemos
žemės ūkyje
Žinių generavimas žemės
ūkyje

22.

H.2.

Žinių perdavimas žemės ūkyje

23.

I.

Maisto kontrolė ir priežiūra

24.

I.1.

Žemės ūkio produktų sauga ir
priežiūra

Aprašymas
nesusijusiomis su dabartine tam tikrų žemės ūkio produktų
gamyba ir yra neprivaloma gaminti.
Lėšų pervedimai, taikant mokėjimo normas, kurios kinta,
atsižvelgiant į einamojo laikotarpio produkcijos, sąnaudų
kainų, arba gamybos/derliaus ir/ar pasėlių lygius.
Lėšų pervedimai, taikant mokėjimo normas, kurios
nekinta, atsižvelgiant į minėtus rodiklius.
Mokesčių mokėtojų lėšų pervedimai žemės ūkio produktų
gamintojams remti pagal politikos priemones:
Lėšų pervedimai, susiję su gamybos išteklių ilgalaikiu
nenaudojimu prekinei gamybai. Pagal šią kategoriją
mokėjimai yra atskirti nuo trumpalaikio išteklių
nenaudojimo prekinėje gamyboje.
Lėšų pervedimai, susiję su ūkio išteklių vartojimu gaminti
specifinę neprekinę produkciją ir paslaugas, kurios
nereglamentuojamos teisės aktais.
Lėšų pervedimai, skiriami vienodai visiems ūkininkams,
pvz., taikant vienodo dydžio normą arba vienkartinę
išmoką.
Mokesčių mokėtojų lėšų pervedimai ūkininkams, kai
nepakanka informacijos juos suskirstyti į atitinkamas
kategorijas.
Biudžeto lėšos, skirtos finansuoti mokslinių tyrimų ir
plėtros veiklą, gerinant žemės ūkio produkcijos gamybą.
Biudžeto lėšos, skirtos finansuoti mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros veiklą, susijusią su žemės ūkiu,
nepriklausomai nuo institucijos tipo, kurioje tai vyksta
(privati ar vieša, ministerija, universitetas, mokslinių
tyrimų centras arba gamintojų grupės), mokslinių tyrimų
pobūdžio ar jų tikslų.
Biudžeto lėšos, skirtos finansuoti žemės ūkio profesines
mokyklas ir aukštojo mokslo studijų programas, bendrojo
pobūdžio mokymo kursus ir konsultavimo paslaugas
ūkininkams (pvz., apie apskaitos taisykles, pesticidų
naudojimą), išskyrus konkrečius atvejus (pvz., duomenų
rinkimas ir informacijos sklaida tinklalapiuose), susijusius
su žemės ūkio produktų gamyba ir rinkodara.
Biudžeto lėšos, skirtos finansuoti kokybės kontrolę ir
maisto saugą žemės ūkyje ir aplinkosaugą.
Biudžeto lėšos, skirtos finansuoti veiklas, susijusias su
žemės ūkio produktų sauga ir priežiūra. Tai apima tik
vietinės pirminės žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir
eksportuojamų prekių pasienio kontrolės išlaidas.
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Eil.
Nr.
25.

Rodiklio
Rodiklio pavadinimas
kodas
I.2.
Kenkėjų ir ligų kontrolė ir
priežiūra

26.

I.3.

Žaliavų kontrolė

27.

J.

28.

J.1

Infrastruktūros plėtra ir
priežiūra kaimo vietovėse
Hidrologinė infrastruktūra

29.

J.2.

Sandėliavimas, rinkodara ir
kita materialinė infrastruktūra

30.

J.3.

Institucinė
infrastruktūra

31.

J.4.

Ūkių restruktūrizavimas

32.

K.

Rinkodara, populiarinimas

33.

K.1.

Perdirbimo ir rinkodaros
kolektyvinės sistemos

34.

K.2.

Žemės ūkio produktų
populiarinimas

35.

L.

Viešųjų atsargų saugojimas

36.

M.

Įvairūs

Aprašymas
Biudžeto lėšos, skirtos finansuoti žemės ūkio sąnaudų ir
produkcijos kenkėjų, ligų kontrolę (pirminės žemės ūkio
produktų gamybos) ir veterinarijos paslaugas bei
fitosanitariją.
Biudžeto lėšos, skirtos finansuoti institucijas, teikiančias
priežiūros ir kontrolės paslaugas, žemės ūkyje naudojamų
pramoninių žaliavų (t. y. mašinų, trąšų, pesticidų ir t. t.) ir
biologinių žaliavų (pvz., sėklų sertifikavimas ir kontrolė)
sertifikavimą.
Biudžeto lėšos, skirtos finansuoti infrastruktūrą, susijusią
su žemės ūkio gamyba, gerinimu kaimo vietovėse.
Biudžeto lėšos, skirtos finansuoti viešąsias investicijas į
hidrologines infrastruktūras (t. y. drėkinimas ir drenažo
tinklai).
Biudžeto lėšos, skirtos finansuoti investicijas, skirtas ne
žemės ūkio paskirties saugojimo ir kitiems rinkos
infrastruktūros objektams, susijusiems su krovinių
tvarkymu ir pirminės žemės ūkio produktų gamybos
rinkodara, taip pat kitai materialinei infrastruktūrai,
susijusiai su žemės ūkiu, kai žemės ūkis yra pagrindinis
paramos gavėjas.
Biudžeto lėšos, skirtos finansuoti investicijas institucinės
infrastruktūros sukūrimui ir palaikymui, susijusią su
žemės ūkio veikla (pvz., žemės kadastras, technikos
vartotojų grupės, sėklų ir jų rūšių registrai; kaimo plėtros
finansų tinklai; parama žemės ūkio organizacijoms ir kt.).
Biudžeto lėšos, susijusios su ūkių struktūrine reforma,
skirtos finansuoti veiklos įsikūrimą ar pasitraukimą arba
žemės ūkio įvairinimo strategiją.
Biudžeto lėšos, skirtos finansuoti žemės ūkio ir maisto
produktų rinkodarą ir populiarinimą.
Biudžeto lėšos, skirtos finansuoti investicijas į
kolektyvines pirminės žemės ūkio gamybos, perdirbimo,
rinkodaros sistemas ir priemones, skirtas pagerinti
rinkodaros aplinką žemės ūkiui.
Biudžeto lėšos, skirtos finansuoti kolektyvinę paramą
populiarinant žemės ūkio ir maisto produktus (pvz.,
reklama, dalyvavimas tarptautinėse mugėse).
Biudžeto lėšos, skirtos finansuoti žemės ūkio produktų
sandėliavimo, saugojimo, nuvertėjimo ir netekimo
išlaidas.
Biudžeto lėšos, skirtos finansuoti kitas bendrąsias
paslaugas, kurios negali būti suskirstytos ar priskiriamos
prie nurodytų kategorijų, pvz., dėl informacijos stokos.
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Eil.
Nr.
37.
38.

Rodiklio
Rodiklio pavadinimas
kodas
O.
Vartotojų pervedimai
gamintojams
P.
Kiti vartotojų pervedimai

39.

Q.

Mokesčių mokėtojų
pervedimai vartotojams

Aprašymas
Lėšų pervedimai, susieti su parama rinkos kainai palaikyti
šalyje pagamintiems žemės ūkio produktams.
Lėšų pervedimai į biudžetą, susieti su parama rinkos
kainai palaikyti pagamintų šalyje ar importuojamų žemės
ūkio produktų vartojimą.
Lėšų pervedimai vartotojams (pirmojo etapo produkcijos
pirkėjas) kompensuoti kainų skirtumą, kurias jie moka už
žemės ūkio produktus siekiant palaikyti gamintojo kainas.
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2 priedas

PROGRAMŲ IR PRIEMONIŲ VYKDYMAS (ankstesniais metais)
Eil.
Nr.

Programos ir priemonės pavadinimas

NB

ES
Tūkst.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.

ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKATINIMAS
Profesinio mokymo ir informavimo veikla
Naudojimasis konsultavimo paslaugomis
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas
Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos
Pusiau natūrinis ūkininkavimas
Žemės ūkio valdų modernizavimas
Miškų ekonominės vertės didinimas
Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra
Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
Dalyvavimas maisto kokybės schemose
Parama biodegalų gamybos plėtrai
Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinė priežiūra
Parama veislininkystei
Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimas
Parama kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai, populiarinimui ir
realizavimui skatinti
Parama šalutiniams gyvūniniams produktams tvarkyti
Parama kreditų palūkanoms kompensuoti
Parama draudimo įmokoms kompensuoti
Parama garantiniam užmokesčiui ir daliai draudimo įmokų kompensuoti kreditų
gavėjams, paėmusiems kreditus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija
Parama dalyvauti tarptautiniuose žemės ir maisto ūkio renginiuose ir parodose
Parama žemdirbių konsultavimui
Parama taikomiesiems tyrimams vykdyti
Parama tarptautiniams tyrimams vykdyti
Parama konferencijoms, seminarams, leidinių leidybai, žemdirbių ir kaimo
gyventojų šviečiamiesiems renginiams
Parama gamintojų kooperacijai plėtoti
Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei
alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse
organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimas
Informacijos apie žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės politiką ir kitas aktualijas
sklaida
Šalies žemės ūkio pristatymas tarptautinėse ir respublikinėse parodose, konkursų
finansavimas bei žemės ūkio veiklos subjektų aprūpinimas informacinėmis ir
kitomis techninėmis priemonėmis
Žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo raidos eksperimentinės (socialinės) plėtros darbai

Iš
viso
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Eil.
Nr.

Programos ir priemonės pavadinimas

NB

ES
Tūkst.

31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Parama nuostoliams už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų - galvijų tuberkuliozės,
galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės - paskerstu galvijus atlyginti
Karvių sergamumo mastitu mažinimo ir pieno kokybės gerinimo programa
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti –
melioracijos statinių priežiūrai, remontui, taip pat kultūrtechninių, agromelioracinių
ir agrocheminių dirvos gerinimo priemonių įgyvendinimui
Afrikinio kiaulių maro prevencijos priemonių vykdymo 2014 metų veiklos plano
priemonei "Tvoros Alytaus ir Varėnos rajonų miškuose tvėrimas ir jos priežiūra"
vykdyti
Laikinosios ūkinių gyvūnų globos užtikrinimas
Parama asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose studijų programas,
susijusias su žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros sritimis
UAB "Lietuvos žirgynas" arklių gerovės užtikrinimas ir gamybinių rezultatų
gerinimas (arklidžių remontas)
Parama nuostoliams, patirtiems vykdant gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių
likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, kompensuoti
Agrarinės aplinkosaugos išmokos
Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku
Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės
apželdinimas mišku
Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas
Pelno nesiekiančios investicijos miškuose
Miškų aplinkosaugos išmokos
Natura 2000 išmokos, susijusios su direktyva 2000/60/EC
Natura išmokos (parama Natura 2000 miškų teritorijose)
Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves
Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių stebėjimo tyrimai
Pelno nesiekiančios investicijos
Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos
Verslo kūrimas ir plėtra
Kaimo turizmo veiklos skatinimas
Kaimo atnaujinimas ir plėtra
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas
Tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas
Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti
Tautinio paveldo išsaugojimas
Parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms
Techninė pagalba 2007-2013 m. (programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir
kontrolei)
Techninė pagalba 2007-2013 m. (informavimas ir viešumas)
Techninė pagalba 2007-2013 m. (Nacionalinis kaimo tinklas)
Techninė pagalba 2007-2013 m. (programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir
kontrolei)
Techninės pagalbos 2007-2013 m. PVM (informavimas ir viešumas)

Iš
viso
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Techninės pagalbos 2007-2013 m. PVM (Nacionalinis kaimo tinklas)
PVM (išskyrus Techninę pagalbą)
Techninė pagalba 2014-2020 m (programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei)

ŽEMĖS ŪKIO RINKOS REGULIAVIMO IR PAJAMŲ PALAIKYMO
PROGRAMA
Tiesioginės išmokos (pagrindinė dalis) už žemės ūkio naudmenų plotus
Atskiros tiesioginės išmokos už kvotinio baltojo cukraus toną
Parama už energetinių augalų, skirtų biokuro gamybai, plotus
Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos pieno gamintojams
Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius
Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už galvijus
Papildomos nacionalinės tiesioginės už karves žindenes bei telyčias
Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes
Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ES remiamų pasėlių plotus
Tiesioginės išmokos už mėsinius galvijus pagal specialiosios paramos schemą
Tiesioginės išmokos už mėsines avis pagal specialiosios paramos schemą
Tiesioginės išmokos už pieną
Tiesioginės išmokos už pirmuosius hektarus
Žemės ūkio ir maisto produktų privatus saugojimas
Pieno suvartojimo skatinimas
Pieno suvartojimo skatinimas (PVM)
Žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir pardavimo skatinimo veiksmų vidaus
rinkoje ir trečiosiose šalyse paramos schema
Parama bitininkystei
Parama labiausiai nepasiturintiems asmenims bendrijoje
Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa
Parama vaisių ir daržovių gamintojų grupėms
Laikinosios papildomos paramos vaisių ir daržovių augintojams teikimo programa
Fizinių ir juridinių asmenų reikalavimų sumokėti už bankrutavusių įmonių perdirbti
supirktą žemės ūkio produkciją tenkinimas
Rinkos reguliavimo priemonių administravimas
Akreditavimo ir sertifikavimo išlaidos, susijusios su ES finansinės paramos
programų įgyvendinimu
ŽEMĖS ŪKIO,MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS POLITIKOS
FORMAVIMO IR ADMINISTRAVIMO PROGRAMA
Žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas
Diplomatinių atstovų veiklos užtikrinimas
Žemės ūkio ministerijos projektų vykdymas
Pirmininkavimas ir atstovavimas ES Tarybai santykiuose su kitomis ES
institucijomis
Atstovavimas pirmininkaujančiai šaliai Tarptautinėse organizacijose ir santykiuose
su trečiosiomis šalimis
Dalyvavimas ES Tarybos ir Europos Komisijos veikloje bei išorės žuvininkystės
politikos susitikimuose

Iš
viso
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100. BŽŪP, BŽP ir valstybės pagalbos priemonių administravimas ir įgyvendinimo
kontrolė
101. Žemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų veiklos užtikrinimas
102. Ūkių apskaitos duomenų tinklo veiklos užtikrinimas
103. Gyvulių veislininkystės programų ir joms skirtų lėšų panaudojimo kontrolė
104. Valstybės reikmėms atliekami pieno tyrimai
105. Žemės ir miškų ūkio technikos, žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir medienos
apdorojimo įrangos bandymai, patikros ir sertifikavimas
106. Žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių formaliojo ir neformaliojo tęstinio mokymo
organizavimas
107. Žemės ūkio bibliotekos veikla
108. Žemdirbių savivaldos stiprinimas
109. Nenumatytos įmokos į Europos Sąjungos biudžetą
110. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms
vykdyti
111. Savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei (perduotai
savivaldybėms) funkcijai atlikti
112. Superkamo pieno ir šio pieno mėginių tapatumo kontrolė
113. Cukraus gamintojams apskaičiuotos palūkanos už permokėtus gamybos mokesčius
cukraus sektoriuje
114. Valstybės rezervo saugojimas ir atnaujinamas
115. ŽUVININKYSTĖS PLĖTRA IR KONKURENCINGUMAS
116. Žvejybos laivų modernizavimas
117. Akvakultūra
118. Žvejyba vidaus vandenyse
119. Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara
120. Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos
121. Kolektyviniai veiksmai
122. Vandens faunos ir floros apsaugai ir plėtojimui skirtos priemonės
123. Bandomieji projektai
124. Tvari žuvininkystės regionų plėtra
125. Techninė parama (veiksmų programai parengti, valdyti, prižiūrėti ir kontroliuoti)
126. Techninė parama (veiksmų programai viešinti ir informuoti)
127. Techninės paramos PVM (veiksmų programai parengti, valdyti, prižiūrėti ir kontroliuoti)
128. Techninės paramos PVM (veiksmų programai viešinti ir informuoti)
129. PVM (išskyrus Techninę paramą)
130. Bendrosios žuvininkystės politikos stebėsenos ir kontrolės sistemų taikymas
131. Pagrindinių žuvininkystės duomenų rinkimas ir tvarkymas
132. Žuvų ir vėžių veisimas, jų išteklių atkūrimas ir gausinimas
133. Verslinės žvejybos jūrų vandenyse pažeidimų kontrolės stiprinimas
134. Žuvininkystės produktų aukciono veiklos užtikrinimas
135. Parama gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose

Iš
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136.
137.

138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

151.
152.

ŽEMĖS TVARKYMO IR ADMINISTRAVIMO BEI GEOGRAFINĖS
INFORMACIJOS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PROGRAMA
Žemėtvarkos, geodezijos ir kartografijos darbų organizavimas bei priežiūra,
sprendimų atkurti nuosavybės teises į žemę, parduoti, kitaip perleisti privačion
nuosavybėn ar išnuomoti valstybinę žemę priėmimas
Techninės bazės vystymas ir ilgalaikio turto įsigijimas
Kompensacijų už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius mokėjimas
Georeferencinio pagrindo kadastro duomenų atnaujinimas ir palaikymas
Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas ir palaikymas
Žemės informacinės sistemos plėtra ir palaikymas
Žemės dangos stebėsena
Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės vystymas
ŽEMĖS REFORMOS VYKDYMO PROGRAMA
Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimas ir įgyvendinimas bei kitų teisės
aktais reglamentuotų žemės reformos žemėtvarkos darbų vykdymas
Valstybinės geodezinės ir kartografinės medžiagos rengimas ir atnaujinimas
Teismų sprendimų vykdymas
FITOSANITARIJOS, AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS IR
GRŪDŲ KOKYBĖS KONTROLĖ, VEISLIŲ TYRIMŲ PROGRAMA
Fitosanitarinė augalų ir augalinių produktų, trąšų, augalų apsaugos produktų,
šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams, augalų dauginamosios
medžiagos ir valstybės rezervo ir intervencinio pirkimo grūdų kokybės kontrolė,
augalų veislių tyrimai, registravimas ir teisinė apsauga
Parama kompensuojant nuostolius dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo
IŠ VISO

Iš
viso

