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LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS
ĮSTATYMAS
2002 m. birželio 25 d. Nr. IX-987
Vilnius
(Žin., 2002, Nr. 72-3009)

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
Šis Įstatymas nustato bendruosius žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos
formavimo ir įgyvendinimo principus.
2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos
1. Agrarinės aplinkosaugos politika – priemonių, saugančių ir gerinančių
aplinką bei užtikrinančių aplinkai nežalingą žemės ūkio ir maisto produktų
gamybą, visuma.
2. alternatyvi žemės ūkiui veikla – bet kuri kaimo vietovėje vykdoma
veikla, nepriskirtina žemės ūkio veiklai.
3. Bazinis pasėlių plotas – bendras Lietuvos Respublikoje auginamų pasėlių
plotas, už kurį mokamos tiesioginės išmokos.
4. Ekologinis žemės ūkis – Žemės ūkio ministerijos nustatytus reikalavimus
atitinkanti žemės ūkio veiklos sistema, kurioje pagaminami ekologiški žemės
ūkio ir maisto produktai.
5. Ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai – sertifikuoti žemės ūkio ir
maisto produktai, atitinkantys ekologiškiems žemės ūkio ir maisto produktams
Žemės ūkio ministerijos nustatytus reikalavimus.
6. Eksporto skatinimas – visuma Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos
įgaliotų institucijų taikomų priemonių, kuriomis siekiama sudaryti teisines ir
ekonomines žemės ūkio ir maisto produktų eksporto plėtros bei užsienio
prekybos balanso gerinimo prielaidas.
7. Gamintojų organizacija – žemės ūkio veiklos subjektų įsteigtas juridinis
asmuo, Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka pripažintas gamintojų
organizacija.
8. Gamybos kvota – Žemės ūkio ministerijos nustatytas ir žemės ūkio
veiklos subjektams skirstomas maksimalus žemės ūkio ir (ar) maisto produktų
gamybos kiekis. Paskirstyta kvota tampa subjekto nuosavybe.
9. Garantinis užmokestis – vienkartinis mokestis, kurį paskolų gavėjas
moka paskolos garantui už garantijos suteikimą bankui.
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10. Intervencinė kaina – žemės ūkio ir maisto produktų intervencinio
pirkimo kaina.
11. Intervencinis pirkimas – Vyriausybės įgaliotos institucijos vykdomas
Lietuvos Respublikos asmenų pagamintų perteklinių žemės ūkio ir maisto
produktų pirkimas, saugojimas ir pardavimas.
12. Kaimo bendruomenė – kaimo teritorijoje gyvenantys žmonės, susieti
bendrais viešaisiais poreikiais ir interesais.
13. Kaimo plėtra – kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas,
kaimo ūkinės ir socialinės struktūros, taip pat bendruomeninių ryšių tobulinimas
siekiant užtikrinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, saugoti ir kurti darbo vietas
kaimo vietovėse, saugoti ir puoselėti etninę kultūrą, kraštovaizdį bei gamtinę
aplinką.
14. Kompensacinė išmoka – parama pinigais, skirta kompensuoti pajamų
netekimą bei atlyginti patirtus nuostolius, atsiradusius dėl valstybės ar
savivaldybių institucijų nustatytų suvaržymų žemės ūkio veiklai, Žemės ūkio
ministerijos nustatyta tvarka tiesiogiai teikiama žemės ūkio veiklos subjektams,
kurie atitinka jos skyrimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
15. Maisto produktai – pagaminti, apdoroti ar perdirbti augalininkystės,
gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės
produktai bei natūraliai užaugę arba užauginti miško uogos, vaistažolės, grybai,
skirti žmonių mitybai ir paruošti žmonėms vartoti.
16. Maisto ūkis – maisto produktų gamyboje ir jų pateikime vartotojams
dalyvaujančių šakų visuma, sudaranti integruotą sistemą. Į ją įeina maistinės
paskirties žemės ūkio produktų gamyba, jų perdirbimas ir prekyba bei šias šakas
aptarnaujanti sfera. Maisto ūkiui taip pat priskiriamas ir namų maisto ūkis.
17. Mažiau palankios ūkininkauti vietovės – kaimo vietovės, kuriose dėl
demografinių, aplinkosaugos, dirvožemio kokybės ir kitų gamtinių kliūčių iš
žemės ūkio veiklos gaunamos mažesnės pajamos, tačiau žemės ūkio veikla turi
būti tęsiama, kad būtų išsaugota aplinka ir pati kaimo vietovė. Mažiau palankios
ūkininkauti vietovės nustatomos Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka.
18. Paslaugos žemės ūkiui – Žemės ūkio ministerijos patvirtintame sąraše
numatyta su žemės ūkiu susijusi veikla.
19. Privatus intervencinis saugojimas – intervencinė rinkos reguliavimo
priemonė, skatinanti asmenis Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka laikinai
neteikti į rinką žemės ūkio ar maisto produktų.
20. Rezervinė gamybos kvota – žemės ūkio veiklos subjektams
nepaskirstyta gamybos kvotos dalis, taip pat Žemės ūkio ministerijos nustatyta
tvarka žemės ūkio veiklos subjektų grąžinta gamybos kvota ar jos dalis.
21. Tiesioginė išmoka – parama pinigais, skirta pajamų lygiui palaikyti,
Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka tiesiogiai teikiama žemės ūkio veiklos
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subjektams, atitinkantiems jos skyrimą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimus.
22. Žemės ūkis – ūkio šaka, apimanti žemės ūkio veiklą.
23. Žemės ūkio ekonominės sąskaitos – Europos Komisijos Statistikos
tarnybos sukurta žemės ūkio veiklos ekonominės apskaitos sistema.
24. Žemės ūkio produktai – pagaminti, apdoroti ar perdirbti
augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės
ir žuvininkystės produktai bei natūraliai užaugę arba užauginti miško uogos,
vaistažolės, grybai, skirti tiesioginiam vartojimui arba tolesniam apdorojimui ar
perdirbimui gaminant maisto produktus ar ne maisto prekes.
25. Žemės ūkio produktų apdorojimas – žemės ūkio produktų paruošimas
nekeičiant jų pirminės fizinės ar cheminės sudėties.
26. Žemės ūkio produktų gamyba – veikla, kurios metu yra sukuriami arba
iš gamtos išgaunami žemės ūkio produktai.
27. Žemės ūkio produktų perdirbimas – žemės ūkio produktų paruošimas
pakeičiant jų pirminę fizinę ar cheminę sudėtį.
28. Žemės ūkio veikla – veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą ir
apdorojimą, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimą, maisto
produktų gamybą ir šių produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui
teikimą. Žemės ūkio veikla nelaikoma maisto produktų gamyba iš ne savo
pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų ir šių produktų realizavimas.
29. Žemės ūkio veiklos subjektas – asmuo, įregistruotas įstatymų ar kitų
teisės aktų nustatyta tvarka ir užsiimantis žemės ūkio veikla.
ANTRASIS SKIRSNIS
ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS POLITIKA

3 straipsnis. Žemės ūkio ir kaimo plėtra
1. Žemės ūkio ir kaimo plėtra ekonominiu, ekologiniu, socialiniu ir etninės
kultūros požiūriu yra valstybės prioritetinės sritys.
2. Žemės ūkio ir kaimo plėtros valstybės politika nustatoma Seimo ir
Vyriausybės tvirtinamuose strateginiuose žemės ūkio ir kaimo plėtros
dokumentuose.
4 straipsnis. Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos tikslai
Nustatant ir įgyvendinant valstybės žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką,
siekiama šių tikslų:
1) sukurti orientuotą į rinką, kooperuotą, efektyvų ir konkurencingą žemės
ūkio sektorių;
2) sudarant sąlygas didėti žemės ūkio veiklos subjektų pajamoms, užtikrinti
kaimo vietovių gyventojų gyvenimo lygį individualioms socialinėms,
ekonominėms ir kultūrinėms reikmėms tenkinti;
6

T e i sė s a k t ai
3) tolygios ir įvairiapusės kaimo ūkinės plėtros ir socialinės ekonominės
sanglaudos kaimo vietovėse, sudarant sąlygas gerinti kaimo vietovių gyventojų
gyvenimo kokybę;
4) užtikrinti, kad į rinką būtų teikiami saugūs ir geros kokybės bei plataus
asortimento žemės ūkio ir maisto produktai;
5) plėtoti eksportą;
6) užtikrinti kuo didesnį apsirūpinimą savos gamybos žemės ūkio ir maisto
produktais;
7) plėtoti šalies subalansuotą maisto ūkį, kurio svarbiausia integruota dalis
yra žemės ūkis;
8) tausoti aplinką taikant agrarinės aplinkosaugos bei miškininkystės
priemones ir skatinti subalansuotą atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimą.
5 straipsnis. Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos įgyvendinimas
1. Žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką įgyvendina Vyriausybė, Žemės ūkio
ministerija, Vyriausybės įgaliotos kitos institucijos bei savivaldybių institucijos
pagal įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktą kompetenciją.
2. Vyriausybė iš valstybės ir savivaldybių institucijų, visuomeninių
organizacijų atstovų suformuoja patariamąją, visuomeniniais pagrindais
dirbančią instituciją – Kaimo plėtros tarybą, tvirtina jos sudėtį ir nuostatus.
3. Kaimo plėtros taryba nagrinėja svarbiausius žemės ūkio ir kaimo plėtros
klausimus, vertina, kaip įgyvendinama Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija,
teikia pasiūlymus Vyriausybei ir atlieka kitas savo nuostatuose nustatytas
funkcijas.
4. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įgyvendindamos žemės ūkio ir kaimo
plėtros politiką, bendradarbiauja su žemės ūkio ir maisto produktų gamintojų,
supirkėjų, perdirbėjų, žemdirbių savivaldos ir kitų visuomeninių organizacijų,
mokslo, mokymo ir konsultavimo įstaigų atstovais.
TREČIASIS SKIRSNIS
ŽEMĖS ŪKIO VALDYMAS

6 straipsnis. Žemės ūkio veiklos administravimas ir kontrolė
Valstybės ir savivaldybių institucijos pagal joms įstatymų ir kitų teisės aktų
suteiktą kompetenciją administruoja ir kontroliuoja šias žemės ūkio veiklos sritis:
1) žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo priemonių
įgyvendinimo;
2) žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo;
3) žemės ūkio ir maisto produktų kokybės ir saugos užtikrinimo;
4) ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo;
5) augalų sveikatingumo, apsaugos priemonių pateikimo į rinką ir
naudojimo;
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6) augalų sėklininkystės;
7) veterinarijos reikalavimų užtikrinimo;
8) žemės ūkio ir maisto atliekų tvarkymo;
9) gyvulių, paukščių, žvėrelių, žuvų, bičių veislininkystės;
10) pašarų ir pašarų priedų gamybos, tiekimo į rinką, naudojimo, kokybės ir saugos;
11) racionalaus ir tausojančio žemės naudojimo;
12) melioracijos sistemų ir hidrotechnikos įrenginių statybos ir
eksploatavimo darbų planavimo, organizavimo ir priežiūros;
13) žemės ūkio technikos saugos;
14) kitas teisės aktuose numatytas sritis.
7 straipsnis. Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos ekonominis
reguliavimas
1. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka:
1) ekonominėmis priemonėmis reguliuoja žemės ūkio ir maisto produktų
gamybą;
2) moka tiesiogines ir kompensacines išmokas;
3) vykdo intervencinį pirkimą ir kitas intervencines reguliavimo priemones;
4) skatina eksportą ir nustato eksporto bei importo tvarką.
2. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija kasmet iki birželio 1 dienos paskelbia
kitų metų svarbiausių žemės ūkio ir maisto produktų gamybos kvotas, remiamus
kiekius bei intervencines kainas.
8 straipsnis. Kai kurių žemės ūkio ir maisto produktų gamybos
ekonominis reguliavimas
1. Žemės ūkio ir maisto produktų gamybą tiesiogiai ir netiesiogiai reguliuoja
Žemės ūkio ministerija šiomis ekonominėmis priemonėmis:
1) žemės ūkio veiklos subjektams paskirstydama pieno, cukraus, bulvių
krakmolo, sausųjų pašarų, linų pluošto gamybos kvotas;
2) nustatydama bazinį pasėlių plotą, gyvulių skaičių, gyvulių tankumą,
skaičiuojant pagal pašarinių pasėlių plotą, ir produktyvumą, už kuriuos mokamos
tiesioginės išmokos. Pažeidus šias paramos teikimo sąlygas, šio Įstatymo 9
straipsnyje numatytos tiesioginės išmokos proporcingai mažinamos.
2. Gamybos kvotas administruoja Nacionalinė mokėjimo agentūra prie
Žemės ūkio ministerijos ir savivaldybių institucijos.
9 straipsnis. Tiesioginės ir kompensacinės išmokos
1. Siekiant palaikyti žemės ūkio veiklos subjektų pajamų lygį ar kompensuoti
pajamų netekimą, Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka žemės ūkio veiklos
subjektams mokamos tiesioginės ar kompensacinės išmokos.
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2. Tiesioginės išmokos mokamos už pasėlių plotus, už gyvulius arba kitais
Žemės ūkio ministerijos nustatytais pagrindais. Papildomai tiesioginės išmokos
mokamos ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojams.
3. Kompensacinės išmokos mokamos žemės ūkio veiklos subjektams, kurie
nutraukia gamybą ir perduoda savo kvotą ar jos dalį į rezervinę gamybos kvotą, ir
kitais Žemės ūkio ministerijos nustatytais pagrindais. Taip pat kompensuojami
nuostoliai, atsiradę dėl valstybės ar savivaldybių institucijų nustatytų žemės ūkio
veiklos suvaržymų. Papildomai kompensacinės išmokos mokamos žemės ūkio
veiklos subjektams mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir vietovėse su
aplinkosaugos apribojimais. Vietoves su aplinkosaugos apribojimais nustato
Vyriausybės įgaliota institucija.
4. Tiesiogines ir kompensacines išmokas administruoja Nacionalinė
mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.
10 straipsnis. Intervencinis pirkimas ir kitos intervencinės priemonės
1. Siekiant, kad dėl tam tikrų žemės ūkio ar maisto produktų pertekliaus arba
dėl kitų objektyvių priežasčių šių produktų kainos nenukristų žemiau
Vyriausybės nustatyto lygio, Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka vykdomas
intervencinis pirkimas.
2. Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka taikomos ir kitos intervencinės
priemonės:
1) privatus intervencinis saugojimas;
2) gamintojų organizacijos kai kurių žemės ūkio ir maisto produktų
nepateikimas į rinką;
3) žemės ūkio produktų perdirbimo parama;
4) žemės ūkio ir maisto produktų suvartojimo vidaus rinkoje parama, kad šių
produktų suvartojimo lygis pasiektų suvartojimo lygį Europos Sąjungos
valstybėse.
3. Parama krakmolo gamybos įmonėms teikiama tik tuomet, jeigu šios
įmonės laikosi Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytos minimalios
krakmolo gamybai skirtų bulvių supirkimo kainos.
4. Intervencinį pirkimą ir kitas intervencines priemones administruoja Žemės
ūkio ministerijos įgaliota institucija.
11 straipsnis. Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimas ir
importas
1. Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto ir importo tvarką nustato
Vyriausybė.
2. Siekiant sukurti palankią aplinką žemės ūkio ir maisto produktų eksportui
plėtoti, Vyriausybės nustatyta tvarka vykdomos eksporto skatinimo programos ir
priemonės. Vykdant eksporto skatinimo programas, stebimas prekybos balansas,
atliekami vidaus, užsienio prekybos bei kiti tyrimai. Eksporto skatinimo priemones
9
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administruoja Vyriausybės įgaliotos institucijos.
3. Vyriausybė, skatindama žemės ūkio ir maisto produktų eksportą:
1) palankiose šių produktų eksportui valstybėse steigia prekybos atstovybes;
2) teikia paramą šių produktų eksportuotojams, steigiantiems užsienio
valstybėse didmenines bazes, sandėlius, parduotuves Lietuvoje pagamintai
produkcijai laikyti ir ja prekiauti;
3) teikia paramą mokslo įstaigoms ir ūkio subjektams, kuriantiems naujus
geros kokybės, konkurencingus žemės ūkio ir maisto produktus.
4. Importuojami žemės ūkio ir maisto produktai turi atitikti įstatymų ir kitų
teisės aktų nustatytus saugos, kokybės, fitosanitarijos, veterinarijos,
veislininkystės ir kitus reikalavimus.
5. Žemės ūkio ir maisto produktų importuotojai yra registruojami įstatymų ir
kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
12 straipsnis. Saugos ir kokybės reikalavimai
1. Vyriausybės įgaliotos institucijos pagal joms įstatymų ir kitų teisės aktų
suteiktą kompetenciją tvirtina žemės ūkio ir maisto produktų saugos ir kokybės,
jų vertinimo reikalavimus, tyrimo procedūras ir metodus, kontrolės tvarką.
2. Lietuvoje pagamintų, importuojamų ir eksportuojamų žemės ūkio ir maisto
produktų saugą ir kokybę tikrina Vyriausybės įgaliotos institucijos pagal joms
įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktą kompetenciją.
3. Žemės ūkio ir maisto produktų sauga ir kokybė kontroliuojama visuose
gamybos, apdorojimo, perdirbimo, laikymo, gabenimo, supirkimo ir realizavimo
etapuose.
4. Asmenys, gaminantys, apdorojantys, perdirbantys, laikantys, gabenantys ir
realizuojantys žemės ūkio ir maisto produktus, privalo sudaryti sąlygas
Vyriausybės įgaliotų institucijų pareigūnams tikrinti šių produktų saugą ir
kokybę.
13 straipsnis. Ekologinio žemės ūkio ekonominis reguliavimas
1. Žemės ūkio ministerija, formuodama ekologinio žemės ūkio politiką,
nustato:
1) ekologiškiems žemės ūkio ir maisto produktams keliamus reikalavimus;
2) ekologinio žemės ūkio informacinės sistemos steigimo ir administravimo
tvarką;
3) institucijas, sertifikuojančias ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus
bei kontroliuojančias jų gamybos procesą (toliau – sertifikavimo įstaigos);
4) ekologinio žemės ūkio sertifikavimo įstaigų veiklos priežiūros ir kontrolės
tvarką.
2. Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka taikomos ekologinio žemės ūkio
skatinimo priemonės.
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3. Sertifikavimo įstaigos renka teisės aktų nustatytus duomenis apie žemės
ūkio veiklos subjektus ir kitus asmenis, gaminančius ir perdirbančius ekologiškus
žemės ūkio ir maisto produktus.
14 straipsnis. Agrarinės aplinkosaugos reguliavimas
Kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei ir kitiems gamtos komponentams
išsaugoti Vyriausybės įgaliotos institucijos:
1) rengia ir tvirtina agrarinės aplinkosaugos programas bei koordinuoja jų
įgyvendinimą;
2) rengia pažangaus ūkininkavimo taisykles bei rekomendacijas, numato jų
įgyvendinimo tvarką;
3) organizuoja taršos, susidarančios dėl žemės ūkio veiklos, mažinimo
programų įgyvendinimą;
4) kompensuoja išlaidas, kurias žemės ūkio veiklos subjektai skiria
gamtosaugos ir kraštovaizdžio saugojimo priemonėms įgyvendinti;
5) skatina žemės ūkio veiklos subjektus, taikančius didesnius negu
privalomieji aplinkosaugos reikalavimus.
15 straipsnis. Valstybės remiamos žemės ūkio ir maisto produktų
suvartojimo skatinimo programos
1. Siekiant skatinti žemės ūkio ir maisto produktų suvartojimą, Vyriausybės
ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka vykdomos valstybės remiamos šių
produktų suvartojimo skatinimo programos.
2. Valstybės remiamos žemės ūkio ir maisto produktų suvartojimo skatinimo
programos apima visuomenės informavimą, reklamą, mugių ir parodų
organizavimą, dalyvavimą jose, pieną mokykloms ir kitas priemones,
skatinančias vartoti tam tikrus žemės ūkio ir maisto produktus.
3. Valstybės remiamas žemės ūkio ir maisto produktų suvartojimo skatinimo
programas tvirtina ir jų įgyvendinimo priežiūrą vykdo Vyriausybės įgaliota
institucija.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
PARAMOS KAIMO PLĖTRAI KRYPTYS

16 straipsnis. Paramos kaimo plėtrai kryptys
1. Parama kaimo plėtrai teikiama pagal šias kryptis:
1) parama asmenims, investuojantiems į žemės ūkio veiklą;
2) parama jauniesiems ūkininkams įsikurti;
3) parama mokslui, konsultavimui, mokymui;
4) parama asmenims, nutraukiantiems žemės ūkio veiklą;
5) parama asmenims, ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti
vietovėse;
6) parama agrarinei aplinkosaugai;
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7) parama žemės ūkio produktų rinkodaros ir perdirbimo sąlygoms gerinti;
8) parama apželdinimui mišku ir miško priežiūrai;
9) parama kaimo vietovių keliams ir elektros linijoms tiesti bei naudoti,
vandentvarkai, socialinei infrastruktūrai gerinti, paveldui išsaugoti ir kitoms
kaimo vietovių pertvarkymo priemonėms įgyvendinti;
10) parama žemės gerinimui bei žemės sklypų pertvarkymui;
11) parama alternatyviai žemės ūkiui veiklai plėtoti;
12) parama kooperacijos plėtrai;
13) parama kaimo vietovėse esantiems žemės ūkio pastatams ir statiniams
rekonstruoti bei įgyvendinti programoms, apimančioms tokių pastatų ir statinių
pritaikymą, panaudojimą žemės ūkio ir alternatyviai žemės ūkiui veiklai plėtoti;
14) parama žemdirbių savivaldos plėtrai, kaimo bendruomenių ir kitai
vietinei iniciatyvai skatinti;
15) taikomos kitos kaimo plėtrai svarbios priemonės Vyriausybės ar jos
įgaliotų institucijų nustatyta tvarka.
2. Parama apželdinimui mišku ir kaimo vietovių pertvarkymui teikiama
atsižvelgiant į kaimo vietovių žemėtvarkos projektus.
3. Konkrečias kaimo plėtros priemones ir jų finansavimo tvarką nustato
Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos.
4. Kaimo plėtros priemonės įtraukiamos į regiono plėtros planus.
PENKTASIS SKIRSNIS
PARAMA ŽEMĖS ŪKIUI IR KAIMO PLĖTRAI

17 straipsnis. Žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimas
1. Parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai teikiama iš nacionalinio biudžeto lėšų,
Europos Sąjungos specialiųjų ir kitų paramos fondų lėšų, privačių ir kitų lėšų.
2. Parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai teikiama pagal šį Įstatymą ir Seimo
bei Vyriausybės tvirtinamų strateginių žemės ūkio ir kaimo plėtros dokumentų
nustatytus finansavimo prioritetus.
3. Paramą iš žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skirtų lėšų gali gauti asmenys,
atitinkantys paramos skyrimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
4. Žemės ūkio veiklos subjektams, kurių metinės pajamos iš žemės ūkio
veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų, taikomi įstatymų
nustatyti lengvatiniai apmokestinimo tarifai. Pajamų dalies, kuri gaunama iš
žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką nustato Vyriausybės įgaliota institucija.
5. Dėl pasėlių plotų ir gyvulių skaičiaus ribojimų atsiradusi nenaudojama
žemė neapmokestinama.
6. Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarką ir sąlygas nustato atskiras
įstatymas.
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18 straipsnis. Paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimas
1. Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšas
administruoja bei jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas atlieka Nacionalinė
mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir kitos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įgaliotos ir Europos Bendrijų Komisijos akredituotos institucijos.
2. Valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšas administruoja
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir kitos
Vyriausybės įgaliotos institucijos.
19 straipsnis. Nuostolių ir draudimo įmokų kompensavimas
1. Valstybei įstatymų nustatytais administraciniais metodais pritaikius žemės
ūkio veiklos suvaržymus aplinkos apsaugos, fitosanitarijos, gyvūnų ligų
prevencijos ir likvidavimo tikslais, nuostoliai kompensuojami Žemės ūkio
ministerijos nustatyta tvarka.
2. Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka iš dalies kompensuojamos
pasėlių, gyvūnų, žemės ūkio technikos ir gamybinių pastatų draudimo nuo
nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų draudiminių įvykių draudimo įmokos.
3. Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka teikiama parama žemės ūkio veiklos
subjektams, kurie dėl gaisrų, užkrečiamųjų ligų, gamtos stichinių nelaimių iš dalies arba
visiškai prarado pastatus, žemės ūkio techniką, įrengimus, gyvulius ir paukščius.
20 straipsnis. Paskolų palūkanų ir garantinio užmokesčio kompensavimas
Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka yra kompensuojama dalis paskolų
palūkanų, dalis bankui įkeičiamo už paskolų lėšas įsigyto turto draudimo įmokų,
dalis garantinio užmokesčio.
21 straipsnis. Veislininkystės ir veislinės medžiagos įsigijimo rėmimas
Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka yra remiama gyvulių veislininkystė
bei teikiama parama produktyvių augalų, gyvulių, paukščių ir žuvų veislinei
medžiagai įsigyti.
22 straipsnis. Parama kooperacijos plėtrai
1. Valstybės tikslinis finansavimas Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka
skiriamas kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės
ūkio ir (ar) alternatyvia žemės ūkiui veikla.
2. Kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio
ir (ar) alternatyvia žemės ūkiui veikla, teikiamos mokesčių lengvatos, lengvatinės
ir (ar) beprocentės paskolos.
3. Gerindama žemės ūkio veiklos subjektų verslo kreditavimo sąlygas,
valstybė iš savo išteklių skiria ilgalaikę beprocentę paskolą kredito institucijoms,
veikiančioms kooperacijos pagrindais, stiprinti ir plėtoti.
4. Paramos gamintojų organizacijoms teikimo tvarką nustato Žemės ūkio
ministerija.
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ŠEŠTASIS SKIRSNIS
ŽEMĖS ŪKIO STATISTIKA IR INFORMACINĖ SISTEMA

23 straipsnis. Žemės ūkio oficialioji statistika
1. Žemės ūkio oficialiąją statistiką, vadovaudamosi Statistikos įstatymu,
organizuoja Vyriausybės įgaliotos institucijos.
2. Žemės ūkio konkurencingumui tirti, žemės ūkyje sukurtai pridėtinei vertei
bei žemės ūkio veiklos subjektų iš žemės ūkio veiklos gautoms pajamoms apskaičiuoti
Vyriausybės įgaliotos institucijos sudaro žemės ūkio ekonomines sąskaitas.
24 straipsnis. Žemės ūkio surašymai
1. Siekiant surinkti išsamius duomenis apie šalies žemės ūkį, atliekami žemės
ūkio surašymai.
2. Surašymų metu surašomi privačios žemės savininkai ir žemės ūkio veiklos
subjektai. Surašymų metu renkami duomenys apie žemę ir jos naudojimą,
gyvūnų skaičių, turimus pastatus ir žemės ūkio techniką, darbo jėgą ir jos
naudojimą, pajamas ir išlaidas.
3. Surašomi asmenys privalo pateikti surašymo lape reikalaujamus duomenis.
4. Surašymų metu gauti duomenys yra konfidencialūs ir gali būti panaudoti
tik suvestiniams duomenims gauti.
5. Žemės ūkio surašymų tvarką ir periodiškumą nustato Vyriausybė.
25 straipsnis. Integruota administravimo ir kontrolės sistema
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama užtikrinti efektyvų valstybės
ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšų administravimą,
steigia integruotą administravimo ir kontrolės sistemą.
2. Integruotą administravimo ir kontrolės sistemą sudaro:
1) žemės sklypų tapatybės nustatymo ir registravimo sistema, susidedanti iš
grafinių ir atributinių duomenų;
2) gyvulių tapatybės nustatymo ir registravimo sistema, susidedanti iš
raidinių skaitmeninių simbolių;
3) paraiškos paramai gauti;
4) integruota kontrolės sistema;
5) kompiuterinės duomenų bazės.
3. Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos steigimo ir
administravimo tvarką nustato Žemės ūkio ministerija.
26 straipsnis. Žemės ūkio ir kaimo verslo registras
1. Vyriausybė, siekdama užtikrinti tinkamą tiesioginių išmokų, paramos
kaimo plėtrai ir kitų paramos rūšių administravimą ir kontrolę, steigia žemės ūkio
ir kaimo verslo registrą.
2. Registro paskirtis ir objektas nustatomi registro nuostatuose. Registro
nuostatus tvirtina Vyriausybė.
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3. Registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijos
pavedamos Vyriausybės įgaliotai institucijai bei savivaldybėms.
27 straipsnis. Ūkių apskaitos duomenų tinklas
1. Siekdamos sukaupti informaciją, reikalingą žemės ūkio ir kaimo plėtros
politikai formuoti, Vyriausybės įgaliotos institucijos kasmet atlieka savanoriškus
žemės ūkio veiklos subjektų ūkinės-finansinės veiklos rezultatų tyrimus ir plėtoja
ūkių apskaitos duomenų tinklą.
2. Ūkių apskaitos duomenų tinklui sukurti būtinų duomenų sąrašą, šių
duomenų rinkimo, analizės ir naudojimo tvarką nustato Žemės ūkio ministerija.
28 straipsnis. Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema
1. Siekdamos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo priemonių
efektyvumo, Vyriausybės įgaliotos institucijos tiria žemės ūkio ir maisto
produktų rinką ir plėtoja jos informacinę sistemą.
2. Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinei sistemai sukurti būtinų
duomenų sąrašą, šių duomenų rinkimo, analizės ir naudojimo tvarką nustato
Žemės ūkio ministerija.
29 straipsnis. Informacijos teikimas ir naudojimas
1. Norint kontroliuoti, ar laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių paramą
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, bei užtikrinti rinkos reguliavimo priemonių
įgyvendinimą, atsakingos valstybės ir savivaldybių institucijos įstatymų ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją turi teisę gauti informaciją iš
žemės ūkio veiklos subjektų.
2. Atsakingos valstybės ir savivaldybių institucijos užtikrina, kad pateikta
informacija bus naudojama tik pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą
paskirtį.
SEPTINTASIS SKIRSNIS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30 straipsnis. Atsakomybė už Įstatymo pažeidimus
Asmenys, pažeidę šio Įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta
tvarka.
31 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei
1. Iki šio Įstatymo įsigaliojimo Vyriausybė paskiria įgaliotąsias institucijas ir
parengia įstatymus bei kitus teisės aktus, reikalingus šio Įstatymo nuostatoms
įgyvendinti.
2. Vyriausybė kasmet iki gegužės 1 dienos pateikia Seimui šio Įstatymo
įgyvendinimo ataskaitą.
32 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
1. Įstatymas, išskyrus 17 straipsnio 5 dalį, įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.
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2. Įstatymo 17 straipsnio 5 dalis įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos įstojimo
į Europos Sąjungą dienos.
3. Šiam Įstatymui įsigaliojus, netenka galios:
1) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio
reguliavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 1-5);
2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio
reguliavimo įstatymo 2, 4, 8, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin.,
1996, Nr. 116-2694);
3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio
reguliavimo įstatymo 6, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 1997, Nr.
96-2429);
4) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio
reguliavimo įstatymo 2, 4, 5, 6, 9, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(Žin., 2000, Nr. 30-828);
5) Lietuvos Respublikos valstybės paramos besikuriantiems ūkininkams
įstatymas (Žin., 1999, Nr. 45-1434).

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

VALDAS ADAMKUS

_________
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŪKININKO ŪKIO
ĮSTATYMAS
1999 m. gegužės 4 d. Nr. VIII-1159
Vilnius
(Žin., 1999, Nr. 43-1358)
2002 m. gruodžio 10 d., Nr. IX-1250 (Žin., 2002, Nr. 123-5537) nauja redakcija

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
Šis Įstatymas nustato ūkininko teisinį statusą, ūkininko ir jo partnerių veiklos
pagrindus, ūkininko ūkio įregistravimo bei išregistravimo sąlygas ir tvarką,
ūkininkui teikiamą paramą.
2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos
1. Ūkininkas – fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės
ūkio veikla ir miškininkyste, o jo ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre.
2. Ūkininko partneriai – fiziniai asmenys (ūkininko sutuoktinis, pilnamečiai
šeimos nariai ar kiti fiziniai asmenys), kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės
ūkio veikla pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.
3. Ūkininko ūkis (toliau – ūkis) – ūkininko turtinių ir asmeninių neturtinių
teisių bei prievolių visuma.
4. Talkininkas – fizinis asmuo, tarpusavio susitarimu ūkyje atliekantis
neapmokamą darbą.
5. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos
apibrėžtos kituose įstatymuose.
3 straipsnis. Įstatymo subjektas ir jo teisinis statusas
1. Įstatymo subjektas yra ūkininkas.
2. Ūkininko statusą fizinis asmuo įgyja nuo ūkio įregistravimo Ūkininkų ūkių
registre. Ūkininkas šio statuso netenka nuo ūkio išregistravimo iš Ūkininkų ūkių registro.
3. Ūkininkas privalo turėti bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje
įregistruotame banke ar kitoje kredito įstaigoje.
ANTRASIS SKIRSNIS
ŪKININKO VEIKLOS PAGRINDAI

4 straipsnis. Veiklos sritys ir sąlygos
1. Ūkininkas ir jo partneriai nesteigdami įmonės verčiasi žemės ūkio veikla,
miškininkyste ir kitokia įstatymų neuždrausta veikla, kuriai nereikia steigti
įmonės.
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2. Ūkininkas žemės ūkio veiklai naudoja nuosavybės teise turimą ir (arba)
nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomą žemės ūkio paskirties ir (arba)
miško žemę bei (arba) vandens telkinius. Jei ūkininko pajamos per metus
neviršija 12 minimaliųjų gyvenimo lygių dydžio, jis Vyriausybės nustatyta tvarka
turi teisę gauti papildomas socialines išmokas.
3. Ūkininkas arba jo partneris (partneriai) turi turėti Vyriausybės įgaliotos
institucijos nustatytą profesinį pasirengimą ūkininkauti.
4. Žemės ūkio veikla, miškininkyste ir kitokia įstatymų neuždrausta veikla,
kuriai nereikia steigti įmonės, ūkininkas gali verstis vienas arba kartu su fiziniais
asmenimis (partneriais), sudaręs jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.
Ūkininkas ir jo sutuoktinis jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį sudaro tuo
atveju, kai yra sudaryta vedybų sutartis.
5. Ūkininko partneriai turi būti nurodyti Ūkininkų ūkių registre. Ūkininko
sutuoktinis, jei nėra sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, jo paties
pageidavimu gali būti nurodytas Ūkininkų ūkių registre kaip partneris.
5 straipsnis. Darbo ir turtiniai santykiai
1. Ūkininkas su samdomais fiziniais asmenimis sudaro darbo sutartis teisės
aktų nustatyta tvarka. Šių sutarčių ypatumus nustato Vyriausybė.
2. Ūkininkas su partneriais, nurodytais Ūkininkų ūkių registre, ir talkininkais
darbo sutarčių nesudaro.
3. Ūkininko ir jo partnerių turto valdymą ir naudojimą nustato Civilinis
kodeksas.
TREČIASIS SKIRSNIS
ŪKININKO ŪKIO REGISTRAVIMAS

6 straipsnis. Ūkininkų ūkių registras ir registravimo duomenys
1. Ūkis turi būti įregistruotas Ūkininkų ūkių registre ūkininko vardu.
2. Ūkius Ūkininkų ūkių registre registruoja savivaldybės administracija
Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
3. Ūkininkų ūkių registre turi būti nurodyti šie ūkio duomenys:
1) ūkininko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;
2) ūkininko žemės naudojimo teisinis pagrindas;
3) ūkininko nuosavybės teise valdomos ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais
pagrindais naudojamos žemės kadastriniai duomenys;
4) žemės ūkio ir kitokios veiklos pobūdis (pagrindinė ir papildoma veikla);
5) ūkio įregistravimo data ir ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo
numeris.
4. Jeigu yra registruojamas ūkis, kurio ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi
kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai nurodyta:
1) jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties sudarymo data;
18

T e i sė s a k t ai
2) partnerių vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamoji vieta;
3) partnerių bendrai veiklai skirtos žemės naudojimo teisinis pagrindas ir
žemės kadastriniai duomenys, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;
4) asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu.
7 straipsnis. Ūkio įregistravimo dokumentai
1. Ūkiui įregistruoti Ūkininkų ūkių registre asmuo pateikia šiuos dokumentus:
1) asmens prašymą įregistruoti ūkį;
2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3) ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais
naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų kopijas;
4) registruojamo asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais
naudojamo žemės sklypo plano arba schemos kopiją;
5) dokumento, patvirtinančio asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją.
2. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis
(partneriais), turi būti papildomai pateikiama:
1) partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
2) jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija;
3) partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės
nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir
naudojimo teisę suteikiančių dokumentų bei žemės sklypo plano arba schemos
kopijos, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;
4) ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu šio Įstatymo
4 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju.
3. Su šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų dokumentų kopijomis kartu turi
būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.
8 straipsnis. Ūkio įregistravimas
1. Ūkis įregistruojamas, jei pageidaujančio įregistruoti ūkį asmens pateikti
dokumentai atitinka šio Įstatymo 4 straipsnyje nurodytas sąlygas.
2. Ūkis turi būti įregistruotas ir ūkio įregistravimo pažymėjimas išduotas ne
vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų 7 straipsnyje, pateikimo.
Jeigu ūkį įregistruoti atsisakoma, priežastys nurodomos raštu. Atsisakymas
įregistruoti gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.
3. Ūkis neįregistruojamas, jeigu:
1) ūkininko veiklos pagrindai neatitinka šio Įstatymo 4 straipsnyje nurodytų sąlygų;
2) pateikti ne visi ūkininko ūkiui įregistruoti reikiami dokumentai;
3) pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų.
4. Jeigu ūkiui įregistruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys
pasikeičia, ūkininkas per 6 mėnesius nuo šių pokyčių atsiradimo dienos privalo
pateikti savivaldybės administracijai prašymą, kad šiuos pakitimus įregistruotų, ir
dokumentus, patvirtinančius, kad duomenys pasikeitė.
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9 straipsnis. Ūkio išregistravimas
1. Ūkis iš Ūkininkų ūkių registro išregistruojamas:
1) ūkininko prašymu;
2) ūkininkui mirus;
3) teismo sprendimu.
2. Ūkį iš Ūkininkų ūkių registro išregistruoja savivaldybės administracija.
Priimtas sprendimas dėl išregistravimo gali būti skundžiamas teismui įstatymų
nustatyta tvarka.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
PARAMA ŪKININKUI

10 straipsnis. Parama ūkininkui
1. Ūkininkui ir jo partneriams, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos per
kalendorinius metus yra ne mažesnės kaip 50 procentų visų gautų pajamų,
taikomi įstatymų nustatyti lengvatiniai apmokestinimo tarifai.
2. Vyriausybė, teikdama prioritetą jauniesiems (iki 40 metų) ūkininkams,
nustato jų įsikūrimo ir kvalifikacijos kėlimo paramos formą ir dydį.
3. Ūkininkams teikiamą kitą paramą nustato Žemės ūkio ir kaimo plėtros
įstatymas bei kiti teisės aktai.
4. Ūkininkas ir jo partneriai, nurodyti Ūkininkų ūkių registre, valstybiniu
socialiniu draudimu draudžiami laisvai, o sveikatos draudimu – privalomai.
5. Vienintelis darbingas ūkininko partneris karinės prievolės atlikti
nešaukiamas.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

VALDAS ADAMKUS

_______________

20

T e i sė s a k t ai
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS

DĖL ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRAVIMO ŪKININKŲ
ŪKIŲ REGISTRE TVARKOS
2003 m. liepos 24 d. Nr. 3D-298
Vilnius
(Žin., 2003, Nr. 77-3538)

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo (Žin., 1999,
Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537) 6 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 361 „Dėl įgaliojimų suteikimo“
(Žin., 2003, Nr. 30-1252) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio
25 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų
ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2797):
1. T v i r t i n u pridedamas:
1.1. Ūkininkų ūkių registravimo Ūkininkų ūkių registre taisykles;
1.2. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo formą.
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. Ūkininkų ūkių registro tvarkymo įstaigos – valstybės įmonė Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centras ir savivaldybių administracijos iki 2004 m.
balandžio 1 d. perregistruoja ūkius, kurių ūkininkai iki Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 įsigaliojimo Ūkininkų ūkių
registre nurodė:
savo veiklą su ūkio nariais ne sutuoktiniais – pateikus dokumentus, nurodytus
Ūkininkų ūkių registravimo Ūkininkų ūkių registre taisyklių 9 punkte,
savo veiklą su ūkio nariais sutuoktiniais – pateikus sutuoktinio prašymą
nurodyti jį registre partneriu;
2.2. iki nurodyto termino neperregistruotų ūkininkų ūkių duomenys Ūkininkų
ūkių registre saugomi vienerius metus, po to jie perkeliami į registro duomenų
archyvą.
3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
3.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. lapkričio 5 d.
įsakymą Nr. 407 „Dėl Ūkininkų ūkių registravimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 972809);
3.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 7 d. įsakymą
Nr. 38 „Dėl 1999 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 407 „Dėl Ūkininkų ūkių
registravimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 14-374);
3.3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. kovo 16 d. įsakymą
Nr. 84 „Dėl besikuriančių ūkininkų pripažinimo sąlygų“ (Žin., 2000, Nr. 27-732);
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3.4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 16 d.
įsakymą Nr. 184 „Dėl 1999 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 407 „Dėl Ūkininkų
ūkių registravimo tvarkos“ ir 1999 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 465 „Dėl
ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų gamybos, įsigijimo, naudojimo ir
likvidavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 51-1473) 1 punktą;
3.5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 4 d.
įsakymą Nr. 335 „Dėl 1999 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 407 „Dėl Ūkininkų
ūkių registravimo tvarkos“ dalinio pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 1053335).
3.6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gegužės 23 d.
įsakymą Nr. 3D-210 „Dėl žemės ūkio ministro 1999 m. lapkričio 5 d. įsakymo
Nr. 407 „Dėl Ūkininkų ūkių registravimo tvarkos“ pakeitimo“ (Žin., 2003,
Nr. 51-2293).
APLINKOS MINISTRAS, PAVADUOJANTIS
ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĄ

ARŪNAS KUNDROTAS

__________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m.
liepos 24 d įsakymu Nr. 3D-298

ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRAVIMO ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRE
TAISYKLĖS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ūkininkų ūkių registravimo Ūkininkų ūkių registre taisyklės (toliau –
taisyklės) nustato ūkininko ūkio (toliau – ūkis) įregistravimo, duomenų apie ūkį,
ūkio narius ar partnerius keitimo, ūkio perregistravimo ir išregistravimo iš
Ūkininkų ūkių registro (toliau – registras) tvarką.
2. Ūkį registre pagal asmens prašymą registruoja savivaldybės administracija.
Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio
registravimui pateikti dokumentai – ūkininko ūkio byloje.
3. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis. Ūkis
registruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė
yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų.
Miesto teritorijoje ūkius registruoja miesto (rajono) savivaldybės administracija.
4. Sodininkų bendrijų narių žemės sklypai kaip ūkis neregistruojami.
5. Sutuoktiniai gali įregistruoti atskirus ūkius, jeigu jų ūkių žemėvalda yra
atidalyta ir ūkių veikla vykdoma atskirai.
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II. ŪKIO ĮREGISTRAVIMAS

6. Įregistruoti ūkį registre gali tik veiksnus fizinis asmuo.
7. Ūkis įregistruojamas prašymą pateikusio asmens vardu.
8. Įregistruodamas ūkį, asmuo savivaldybės administracijai pateikia šiuos dokumentus:
8.1. prašymą įregistruoti ūkį, kuriame nurodomi vardas, pavardė, asmens
kodas, gyvenamoji vieta ir telefonas (jei turi), ūkio žemės plotas, ūkio adresas,
ūkio veiklos pobūdis (pagrindinė, papildoma veikla);
8.2. prašymą pateikusio asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais
naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, išduotų
valstybės įmonės Registrų centro, kopijas, o tais atvejais, kai asmuo naudoja
asmeniniam ūkiui suteiktą valstybės žemės ūkio paskirties žemę arba valstybinę
žemę, į kurią bus atkurtos jo nuosavybės teisės, – teritorinio žemėtvarkos skyriaus
išduotos pažymą apie asmeniniam ūkiui suteiktą ir naudojamą žemės plotą
(nurodant joje apskrities viršininko įsakymo, patvirtinančio žemės reformos
žemėtvarkos projektą, kur suformuotos šių žemėnaudų ribos, datą, numerį,
naudojamų sklypų skaičių, vietovės, sklypų kadastrinius kodus);
8.3. prašymą pateikusio asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais
naudojamo žemės sklypo plano ar schemos kopiją;
8.4. dokumento, patvirtinančio prašymą pateikusio asmens arba jo partnerio
(partnerių) profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją;
8.5. notariškai patvirtinto bendraturčių susitarimo dėl jų bendrai valdomo
turto naudojimo įregistravus ūkį, jei į registruojamo ūkio žemėnaudą įtraukiama ir
bendraturčių žemė, kopiją;
8.6. prašymą pateikusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
8.7. mokėjimo pavedimą (sąskaitos išrašą) su banko žyma arba kvitą apie
sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą.
9. Jei ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais fiziniais asmenimis
(partneriais), jis papildomai pateikia:
9.1. partnerio (partnerių) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
9.2. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, kurioje nurodomas asmuo arba
asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu, kopiją;
9.3. partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės
nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir
naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, žemės sklypo plano arba schemos
kopijos, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;
9.4. ūkininko sutuoktinio pageidavimu – jo prašymas registre nurodyti jį
partneriu, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.
10. Su šių taisyklių 8 ir 9 punktuose nurodytų dokumentų kopijomis kartu turi
būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.
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11. Ūkis turi būti įregistruotas ir ūkio įregistravimo pažymėjimas išduotas ne
vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų šių taisyklių 8–9
punktuose, pateikimo.
12. Ūkis neregistruojamas, jeigu:
12.1. ūkininko veiklos pagrindai neatitinka Ūkininko ūkio įstatymo (Žin.,
1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537) 4 straipsnyje nurodytų sąlygų;
12.2. pateikti ne visi ūkiui įregistruoti reikiami dokumentai;
12.3. pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų.
13. Jeigu ūkį įregistruoti atsisakoma, priežastys pareiškėjui nurodomos raštu
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų įregistruoti ūkį pateikimo.
14. Įregistravus ūkį, ūkininkui išduodamas Ūkininko ūkio įregistravimo
pažymėjimas.
III. DUOMENŲ APIE ŪKĮ KEITIMO TVARKA

15. Apie ūkio įregistravimo duomenų pasikeitimus ūkininkas privalo raštu
informuoti ūkį įregistravusios savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per
6 mėnesius nuo šių pokyčių atsiradimo dienos, kartu pateikdamas dokumentų,
patvirtinančių duomenų pasikeitimus, kopijas.
16. Ūkininkas, ūkio nariui nutraukus narystę ūkio veikloje, pasibaigus
jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai, savivaldybės administracijai kartu su
prašymu išbraukti ūkio narį ar partnerį iš registro pateikia dokumentus,
liudijančius, jog jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis yra pasibaigusi teisės
aktų nustatyta tvarka.
17. Duomenys registre turi būti pakeisti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo
dokumentų pakeisti duomenis gavimo.
18. Jeigu pakeisti duomenis registre atsisakoma, priežastys ūkininkui
nurodomos raštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų pakeisti
duomenis pateikimo.
IV. ŪKIO IŠREGISTRAVIMAS

19. Ūkis iš registro išregistruojamas:
19.1. ūkininko prašymu;
19.2. mirus ūkininkui;
19.3. teismo sprendimu.
20. Ūkis išregistruojamas ūkininkui pateikus rašytinį prašymą ir Ūkininko
ūkio įregistravimo pažymėjimą.
21. Mirus ūkininkui, rašytinį prašymą išregistruoti ūkį ir Ūkininko ūkio
įregistravimo pažymėjimą pateikia ūkio paveldėtojas per 1 mėnesį po ūkio
paveldėjimo dokumentų įforminimo dienos.
22. Ūkis išregistruojamas savivaldybės administracijos sprendimu per
10 darbo dienų nuo dokumentų ūkį išregistruoti gavimo.
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V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Ginčai dėl ūkio įregistravimo, duomenų apie ūkį keitimo bei ūkio
išregistravimo iš registro sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
24. Ūkio įregistravimo duomenų keitimas ir ūkio išregistravimas iš registro
atliekamas neatlygintinai.
________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2003 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 3D-298

ŪKININKO ŪKIO ĮREGISTRAVIMO
PAŽYMĖJIMAS
Serija

Nr.

…………………………………………………………………………….
(ūkininko vardas, pavardė)

…………………………………………………………………………….
(asmens kodas)

…………………………………………………………………………….
(gyvenamoji vieta)

…………………………………………………………………………….
(ūkio adresas)

Ūkio identifikavimo kodas ……………………………………………….
Ūkio įregistravimo data …………………………………………………..
………………………….…………………………………………………
(pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas)

…………………………………………………………………………….
(pareigos)

……………………
(parašas)

A.V.

………………………………...
(vardas, pavardė)

………………………….……..
(pažymėjimo išdavimo data)
Registracijos Nr. …………………………
________________

25

T e i sė s a k t ai
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 M. RUGSĖJO 8 D.
ĮSAKYMO NR. 3D-363 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO VALDŲ
REGISTRAVIMO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO VERSLO
REGISTRE“ PAKEITIMO
2005 m. sausio 19 d. Nr. 3D-32
Vilnius
(Žin., 2005, Nr. 9-295)

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 8 d.
įsakymą Nr. 3D-363 „Dėl žemės ūkio ir kaimo valdų registravimo Žemės ūkio ir
kaimo verslo registre“ (Žin., 2003, Nr. 87-3949) ir i š d ė s t a u jį nauja
redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTRO ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO VALDŲ REGISTRAVIMO
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO VERSLO
REGISTRE
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo
(Žin., 2002, Nr. 72-3009) 26 straipsniu ir remdamasi Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų
patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 84-3645):
1. T v i r t i n u Prašymo registruoti žemės ūkio ir kaimo valdą/atnaujinti
registracijos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre
formą (pridedama). (Žr. Žin., 2005, Nr. 9-295, Nr. 19 (atitaisymas)).
2. P a v e d u VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui:
2.1. iki 2005 m. vasario 11 d. atspausdinti prašymo registruoti žemės ūkio ir
kaimo valdą/atnaujinti registracijos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir
kaimo verslo registre (toliau – prašymo) blankus ir pateikti juos savivaldybių
administracijoms;
2.2. iki 2005 m. kovo 1 d. sukurti prašymų duomenų suvedimo kompiuterinę
programą, prieinamą internetu, instaliuoti savivaldybėse ir apmokyti savivaldybių
darbuotojus.
3. P r a š a u savivaldybių administracijų iki 2005 m. birželio 15 d. pateikti
įregistruotų žemės ūkio ir kaimo valdų valdytojams prašymų blankus bei
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užtikrinti prašymų surinkimą ir duomenų perkėlimą į Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazę.
4. N u s t a t a u, kad:
4.1. visi žemės ūkio ar alternatyvia žemės ūkiui veikla užsiimantys fiziniai ar
juridiniai asmenys, pretenduojantys gauti tiesiogines išmokas ir kitą Europos
Sąjungos bei valstybės paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, nuo 2004 metų,
privalo įregistruoti žemės ūkio ir kaimo valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir
kaimo verslo registre;
4.2. įregistruotų žemės ūkio ir kaimo valdų valdytojai privalo iki 2005 m.
birželio 15 d. atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdų registracijos duomenis
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
5. Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja nuo 2005 m. kovo 1 d.“
ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ

KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

SUDERINTA
Lietuvos savivaldybių asociacijos
direktorius Sigitas Šiupšinskas
2004-11-11 RAŠTAS Nr. (4)-SD-857
________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS

DĖL ŪKININKO PROFESINIO PASIRENGIMO REIKALAVIMŲ
2003 m. kovo 31 d. Nr. 3D-131
Vilnius
(Žin., 2003, Nr. 33-1388)
2004 m. balandžio 23 d., Nr. 3D-215 (Žin., 2004, Nr. 63-2276)[1]
2005 m. vasario 14 d., Nr. 3D-74 (Žin., 2005, Nr. 24-778)[2]

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo (Žin., 1999,
Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537) 4 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 361 „Dėl įgaliojimų suteikimo“
(Žin., 2003, Nr. 30-1252),
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t v i r t i n u pridedamus:
1. Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti
reikalavimus.
2. Mokymo institucijų, vykdančių mokymą ir žinių vertinimą pagal
Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, sąrašą.
APLINKOS MINISTRAS,
PAVADUOJANTIS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĄ ARŪNAS KUNDROTAS
SUDERINTA
Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministras
Algirdas Monkevičius
2003 03 31

SUDERINTA
Lietuvos savivaldybių asociacijos
direktorius
Sigitas Šiupšinskas
2003 03 31
______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-131

ŪKININKO ARBA JO PARTNERIO (PARTNERIŲ) PROFESINIO
PASIRENGIMO ŪKININKAUTI REIKALAVIMAI
1. Fizinis asmuo (toliau – asmuo), siekdamas vienas ar su partneriais verstis
žemės ūkio veikla ar miškininkyste ir teikdamas savivaldybei dokumentus
įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre, pateikia savo arba partnerio (partnerių)
dokumento, patvirtinančio profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją. Profesinis
pasirengimas ūkininkauti pripažįstamas pateikus vieną iš išvardytų dokumentų [1]:
1.1. profesinio, aukštesniojo, aukštojo neuniversitetinio, aukštojo
universitetinio (bakalauro, magistro) žemės ar miškų ūkio išsilavinimo
kvalifikacinio pažymėjimo ar diplomo kopiją [1];
1.2. mokymo įstaigos išduotą pažymą apie nebaigtą žemės ūkio aukštąjį
neuniversitetinį ar universitetinį išsilavinimą (surinkus ne mažiau kaip
120 kreditų) [1];
1.3. Vilniaus pedagoginio instituto biologijos ir žemės ūkio pagrindų
specialybės diplomo kopiją [1];
1.4. darbo rinkos formaliojo profesinio mokymo programų, susijusių su žemės
ir (ar) miškų ūkio bei alternatyvia žemės ūkiui veikla (Ūkininko ūkio šakų
tvarkymo programa – kodas 365062101, Pienininkystė – kodas 261062104,
Sodininkystė – kodas 365062202, Daržininkystė – kodas 365062105,
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Miškininkystė – kodas 261062301, Paukščių augintojas – kodas 261062109,
Vaistažolių auginimas – kodas 261062111, Poilsio kaime (kaimo turizmo)
organizavimas – kodas 261081201, Poilsio kaime organizatoriaus mokymo
programa – kodas 265081202 ir kitos programos, kurių trukmė ne mažiau kaip
160 val.) kvalifikacinio pažymėjimo kopiją [1];
1.5. Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programos (kodas 261062102)
baigimo kvalifikacinio pažymėjimo kopiją [1];
1.6. Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 261062110)
baigimo kvalifikacinio pažymėjimo kopiją [1];
1.7. Ūkininkavimo žinių minimumą patvirtinančio pažymėjimo, išduoto pagal
žemės ūkio ministro ir Žemės ūkio rūmų pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d.
patvirtintą programą, kopiją [1].
2. Minimalų profesinį pasirengimą ūkininkauti liudija kvalifikacinis
pažymėjimas, kad asmuo yra išlaikęs kvalifikacinį egzaminą pagal Ūkininkavimo
pradmenų mokymo programą (toliau – egzaminas).
3. Asmenys, neturintys minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti,
privalo baigti mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba
eksternu išlaikyti egzaminą pagal minėtos programos reikalavimus.
4. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi
registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre asmenims, vyresniems kaip 50 metų
amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos (nustatoma
pagal turimus gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo
dokumentus bei dokumentus, liudijančius apie nuosavybės teise turėtą (turimą) ir
(arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdytą (valdomą) žemės ūkio
paskirties ir (arba) miško žemę, seniūnijos išduotą pažymą, taip pat ūkininko ar
žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie samdomą darbą ūkininko ūkyje ar žemės
ūkio įmonėje) patirtį [1].
5. Laikyti egzaminą eksternu gali asmenys, neturintys 1 punkte nurodyto
profesinio pasirengimo ūkininkauti, bet turintys ne mažesnį kaip aukštesnįjį
išsilavinimą arba ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį, arba
tobulino kvalifikaciją pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintas žemės ūkio
srities neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programas daugiau kaip 160 val.
(nustatoma sumuojant valandas pagal pateiktus kvalifikacijos tobulinimo kursų
pažymėjimus) [1, 2].
6. Asmenys, norintys baigti mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo
programą arba eksternu laikyti egzaminą, pateikia prašymą vienai iš Mokymo
institucijų, vykdančių mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo
programą, sąraše (toliau – sąrašas) nurodytų mokymo institucijų, turinčių teisę
vykdyti mokymą pagal minėtą programą [2].
Žinių vertinimas eksternu vykdomas vadovaujantis Darbo rinkos profesinio
mokymo įstaigų, įmonių atrankos egzaminavimui eksterno būdu tvarka,
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patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m.
gegužės 31 d. įsakymu Nr. 70 (Žin., 2002, Nr. 58-2357), Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo sistemoje ir savarankiškai įgytų žinių įvertinimo ir valstybės
pripažįstamų aukštesniojo išsilavinimo ir profesinio mokymo arba tam tikros jų
pakopos ar modulio baigimo dokumentų bei kvalifikacijos įgijimo laikinąja
tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m.
spalio 1 d. įsakymu Nr. 1353 (Žin., 2001, 88-3111; 2004, 10-281) [2].
7. Asmenims, išklausiusiems mokymus pagal Žemės ūkio ministerijos
patvirtintas žemės ūkio srities tęstinio profesinio mokymo programas ir
pateikusiems kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo pažymėjimus mokymo
institucija, atsižvelgdama į baigtus mokymus, gali užskaityti Ūkininkavimo
pradmenų mokymo programos dalis ir sutrumpinti mokymo programos apimtį [2].
8. Mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą bei žinių
vertinimą vykdo sąraše nurodytos mokymo institucijos.
9. Mokymo institucija, atsižvelgdama į gautus prašymus, nustato asmenims,
nurodytiems šių reikalavimų 5 punkte, konsultacijų ir egzamino laiką.
10. Egzaminas nepriklausomai nuo to, ar asmenys yra išklausę mokymo
kursus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, ar yra pasirengę laikyti
šį egzaminą eksternu, laikomas vadovaujantis Baigiamojo ir kvalifikacijos
egzaminų vykdymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos 1998 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 108 (Žin., 1998, Nr. 651897). Mokymo institucija kvalifikacinės egzaminų komisijos pirmininku skiria
Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų arba Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovą
suderinusi su viena iš minėtų organizacijų.
11. Apie mokymo kursų pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą
organizavimo ir egzamino vykdymo laiką mokymo institucijos informuoja Žemės
ūkio ministerijos Darbo ekonomikos ir mokymo metodikos tarnybą, Lietuvos
Respublikos žemės ūkio rūmus, Lietuvos ūkininkų sąjungą, Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnybą, artimiausių savivaldybių administracijas ir paskelbia
regioninėje spaudoje.
12. Asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, mokymosi pagal
Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba egzamino eksternu laikymo bei
Minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimo gamybos išlaidos
gali būti finansuojamos valstybės lėšomis skiriant subsidiją iš Žemės ūkio
ministerijos vykdomų programų lėšų. Nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į
Europos Sąjungą dienos šios išlaidos gali būti finansuojamos Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšomis [1].
13. Iš Žemės ūkio ministerijos vykdomų programų lėšų mokymo institucijai
gali būti kompensuojama 70 proc. mokymo ir egzaminavimo eksternu pagal
Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą išlaidų, skiriant: iki 3500 Lt vienai
klausytojų grupei, kai grupėje yra 15–20 asmenų, iki 3800 Lt, kai grupėje yra 21–
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25 asmenys, ir iki 4000 Lt , kai grupėje yra 26–30 asmenų, bei iki 140 Lt vieno
asmens parengimui egzaminui ir egzaminavimui eksternu, apmokant šias išlaidas [1,2]:
13.1. dėstytojų darbo užmokesčio [1,2];
13.2. kvalifikacinio egzamino komisijos narių darbo užmokesčio [1,2];
13.3. socialinio draudimo mokesčio [1,2];
13.4. mokymo metodinės medžiagos parengimo ir dauginimo [1,2];
13.5. praktinio mokymo organizavimo, dalykinių mokomųjų išvykų
(transporto) [1,2];
13.6. egzaminų užduočių parengimo [1,2];
13.7. organizacines išlaidas, ne daugiau kaip 8 proc. visų išlaidų (mokymo
administravimo, kvalifikacinio egzamino organizavimo, telefono ir pašto,
informacijos paskelbimo) [2].
14. Kita mokymo ir egzaminavimo eksternu išlaidų dalis – 30 proc.
apmokama iš besimokančiųjų lėšų [2].
15. Mokymo institucija, suformavusi asmenų, norinčių mokytis pagal
Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba laikyti egzaminą eksternu,
kontingentą, pagal Konferencijų, seminarų, mokymų, žemės ūkio parodų,
konkursų organizavimo, leidinių subsidijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-104 (Žin.,
2004, Nr. 41-1353), nustatytas procedūras Žemės ūkio ministerijai teikia paraišką
ir, gavusi patvirtinimą apie lėšų skyrimą, su ministerija sudaro sutartį [1].
16. Mokymo pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą bei
egzaminų organizavimo ir vykdymo išlaidos apmokamos įvykdžius sutartį ir
pasirašius sutartinių įsipareigojimų įvykdymo aktą bei pateikus pateisinančius
dokumentus.
17. Mokymo bei egzamino vykdymo priežiūrą vykdo Darbo ekonomikos ir
mokymo metodikos tarnyba kartu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais.
18. Minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimo blankus
parengia ir jų apskaitą bei išdavimą mokymo institucijoms vykdo Darbo
ekonomikos ir mokymo metodikos tarnyba.
19. Kartu su šių reikalavimų 1, 4 ir 5 punktuose nurodytų dokumentų
kopijomis turi būti pateikiami ir jų originalai arba dokumentų nuorašai,
patvirtinti notaro, kurie patikrinus grąžinami pateikusiam asmeniui [1].
______________
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-131

MOKYMO INSTITUCIJŲ, VYKDANČIŲ MOKYMĄ IR ŽINIŲ
VERTINIMĄ PAGAL ŪKININKAVIMO PRADMENŲ MOKYMO
PROGRAMĄ, SĄRAŠAS
Alantos technologijos ir verslo mokykla
Anykščių žemės ūkio mokykla
Aukštadvario žemės ūkio mokykla
Balbieriškio žemės ūkio mokykla
Bukiškių žemės ūkio mokykla
Daugų technologijos ir verslo mokykla
Dieveniškių žemės ūkio mokykla
Gruzdžių žemės ūkio mokykla
Joniškėlio I.Karpio aukštesnioji žemės ūkio mokykla
Joniškio žemės ūkio mokykla
Kaišiadorių žemės ūkio mokykla
Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakultetas
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Kėdainių profesinio rengimo centras
Kelmės profesinio rengimo centras
Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija
Kretingos technologijos ir verslo mokykla
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla
Marijampolės kolegija
Marijampolės profesinio rengimo centras
Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyrius
Panevėžio profesinio rengimo centras
Pajūrio žemės ūkio mokykla
Plungės žemės ūkio ir verslo mokykla
Raseinių technologijos ir verslo mokykla
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla
Simno žemės ūkio mokykla
Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla
Smalininkų aukštesnioji žemės ūkio mokykla
Šeduvos aukštesnioji žemės ūkio mokykla
Šilutės žemės ūkio mokykla
Švenčionių profesinio rengimo centras
Tauragės profesinio rengimo centras
32

T e i sė s a k t ai
Ukmergės aukštesnioji verslo mokykla
Utenos regioninis profesinio rengimo centras
Vabalninko žemės ūkio mokykla
Varėnos žemės ūkio mokykla
Varnių paslaugų, verslo ir žemės ūkio mokykla
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla
Vilkijos žemės ūkio mokykla
Vilniaus aukštesnioji žemės ūkio mokykla
Vilniaus kolegijos Buivydiškių žemės ūkio studijų centras
Žeimelio žemės ūkio mokykla
Žemaitijos kolegija
Zarasų žemės ūkio mokykla
______________

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS

DĖL TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO
VEIKLOS SUBJEKTAMS TEIKIMO 2005 METAIS
2004 m. lapkričio 8 d. Nr. 1391
Vilnius
(Žin., 2004, Nr. 164-5982)

Atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą
žemės ūkio politiką taisykles ir tam tikras paramos schemas ūkininkams ir iš
dalies pakeičiantį reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB)
Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB)
Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001
(su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 864/2004), taip pat į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų
fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantį bei panaikinantį
tam tikrus reglamentus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. kovo
22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 583/2004), Lietuvos Respublikos Vyriausybė
n utar ia :
Nustatyti, kad Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams 2005 metais:
1. Skiriamos šios tiesioginės išmokos:
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1.1. už pievas, ganyklas, sodus, uogynus ir kitas papildomomis
nacionalinėmis tiesioginėmis išmokomis neremiamas žemės ūkio naudmenas –
30 procentų Europos Sąjungos tiesioginių išmokų dydžio;
1.2. už gyvulius ir pasėlius, remiamus papildomomis nacionalinėmis
tiesioginėmis išmokomis, – iki 60 procentų Europos Sąjungos tiesioginių išmokų
dydžio;
1.3. už pluoštinius linus – 100 procentų Europos Sąjungos tiesioginių išmokų
dydžio;
1.4. už pieną – 30 procentų Europos Sąjungos tiesioginių išmokų dydžio
(taikoma vienkartinės tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų hektarą
schema) ir iki 60 procentų Europos Sąjungos tiesioginių išmokų dydžio (skiriama
papildoma išmoka už kvotinio pieno toną).
2. Skiriamos tiesioginės išmokos, nurodytos šio nutarimo 1 punkte, mokamos iš:
2.1. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo lėšų, atitinkančių
30 procentų Europos Sąjungos tiesioginių išmokų dydį. Šios lėšos skirstomos ir
administruojamos taikant vienkartinės tiesioginės išmokos už žemės ūkio
naudmenų hektarą schemą;
2.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, taip pat Europos žemės ūkio
orientavimo ir garantijų fondo lėšų, skiriamų tiesioginių išmokų priemokoms
perskirstant šio fondo garantijų dalyje kaimo plėtros priemonėms numatytas lėšas
ir 2005 metais taikant maksimalią metinę jų normą – 20 procentų bendrosios
Europos Sąjungos paramos, teikiamos šioms priemonėms.
MINISTRAS PIRMININKAS

ALGIRDAS BRAZAUSKAS

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

JERONIMAS KRAUJELIS
___________
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS

DĖL PIENO GAMYBOS KVOTŲ SISTEMOS ADMINISTRAVIMO
TAISYKLIŲ
2003 m. lapkričio 20 d. Nr. 3D-495
Vilnius
(Žin., 2003, Nr. 112-5037)
2004 m. spalio 4 d., Nr. 3D-539 (Žin., 2004, Nr. 149-5422) nauja redakcija
2005 m. vasario 1 d., Nr. 3D-51 (Žin., 2005, Nr. 16-516)[1]

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo
(Žin., 2002, Nr. 72-3009) 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1241 „Dėl pieno gamybos kvotų sistemos
įdiegimo“ (Žin., 2002, Nr. 80-3426), 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 1788/2003, nustatančiu mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje,
2004 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 595/2004, nustatančiu
išsamias Tarybos reglamento Nr. 1788/2003 taikymo taisykles,
T v i r t i n u Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisykles
(pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. lapkričio 1 d.
ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

JERONIMAS KRAUJELIS

SUDERINTA
Lietuvos savivaldybių asociacijos
2004-09-30 raštu Nr. (4)-SD-754

_______________
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2003 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 3D-495
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-539 redakcija)

PIENO GAMYBOS KVOTŲ SISTEMOS ADMINISTRAVIMO
TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisyklės (toliau –
taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo
plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009) nuostatomis, 2003 m. rugsėjo 29 d.
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1788/2003, nustatančiu mokestį pieno ir pieno
produktų sektoriuje, ir 2004 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentu (EB)
Nr. 595/2004, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento Nr. 1788/2003 taikymo
taisykles.
2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
Apskaičiuota suma už kvotos viršijimą – ES teisės aktais nustatyta suma už
pieno gamybos kvotos viršijimą, kurią privalės sumokėti gamintojas, prisidėjęs
prie valstybei nustatytos tam tikrų kvotos metų pardavimo tiesiogiai vartoti ir
(arba) pardavimo perdirbti kvotos viršijimo.
Bendroji nacionalinė kvota – valstybei nustatytas tam tikriems kvotos
metams bendrasis pieno pateikimo į rinką kiekis, tai yra pieno pardavimo
perdirbti ir pardavimo tiesiogiai vartoti kvotų suma.
Bendrosios nacionalinės kvotos rezervas (toliau – rezervas) – bendrosios
nacionalinės kvotos dalis, nepaskirstyta gamintojams.
Kvotos metai – 12 mėnesių laikotarpis nuo balandžio 1 d. iki kitų metų kovo
31 d., per kurį tvarkoma parduodamo, ūkyje suvartojamo bei superkamo pieno ir
pieno produktų apskaita.
Nacionalinis referencinis riebumas – valstybei nustatytas pieno pardavimo
perdirbti kvotos pieno riebumas, t.y. 3,99 proc.
Nauja kvota – gamintojui, pradedančiam pieno gamybą bei pardavimą ir
atitinkančiam nustatytus reikalavimus, iš rezervo skiriama nauja pieno gamybos
kvota ateinantiems kvotos metams.
Papildoma kvota – gamintojui, plečiančiam pieno gamybą bei pardavimą ir
atitinkančiam nustatytus reikalavimus, iš rezervo skiriama papildoma pieno
gamybos kvota ateinantiems kvotos metams.
Pardavimo perdirbti kvota – gamintojui nustatytas pieno kiekis, kurį jis
pagal šias taisykles gali parduoti supirkėjui, nemokėdamas apskaičiuotos sumos
už kvotos viršijimą.
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Pardavimo tiesiogiai vartoti kvota – gamintojui nustatytas pieno kiekis,
kurį jis pagal šias taisykles gali parduoti arba nemokamai atiduoti tiesiogiai
vartoti arba sunaudoti tiesiogiai vartoti parduodamų arba atiduodamų pieno
produktų gamybai, nemokėdamas apskaičiuotos sumos už kvotos viršijimą.
Pieno gamybos kvota (toliau – kvota) – gamintojui nustatytas pieno
pardavimo perdirbti ir (arba) pardavimo tiesiogiai vartoti kiekis.
Pieno ūkis (toliau – ūkis) – gamintojo valdomi pieno gamybos padaliniai
(nekilnojamasis turtas, žemė) ir/arba priemonės (melžiamos karvės, mašinos ir
įrengimai).
Referencinis riebumas – gamintojui nustatytas pieno pardavimo perdirbti
kvotos pieno riebumas.
3. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas
2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1788/2003.
II. ATSAKINGOS INSTITUCIJOS IR JŲ FUNKCIJOS

4. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau –
Agentūra):
4.1. nustato gamintojams ateinančių ar einamųjų kvotos metų kvotos dydį ir
referencinį riebumą ir informuoja gamintojus bei supirkėjus apie pasikeitimus,
susijusius su gamintojams nustatytomis kvotomis;
4.2. tvirtina supirkėjus, jei jie pasirašo su Agentūra bendradarbiavimo sutartį:
4.2.1. patvirtintų supirkėjų sąrašus nedelsdama paskelbia „Valstybės žinių“
priede „Informaciniai pranešimai“;
4.2.2. gali sustabdyti supirkėjo patvirtinimą arba taikyti kitokią atsakomybę,
jei kontrolės metu nustato pažeidimų arba jei supirkėjas nepateikė valstybės
įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – Centras) ir
Agentūrai reikiamų ataskaitų. Apie supirkėjų patvirtinimo sustabdymą nedelsiant
paskelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“;
4.3. yra atsakinga už pateiktų supirkėjų ataskaitų bei gamintojų deklaracijų
duomenų galutinį perkėlimą į Kvotų administravimo informacijos sistemą
(KVAIS) ir duomenų kontrolinę patikrą;
4.4. yra atsakinga už supirkėjų ir gamintojų kontrolę pagal ES nustatytus
reikalavimus;
4.5. vadovaudamasi ES, nacionalinių teisės aktų nuostatomis bei Agentūros
vidaus darbo dokumentais (toliau – darbo dokumentai), taiko atsakomybę už
padarytus pažeidimus, taip pat ir už klaidingų duomenų supirkėjų metinėse
ataskaitose bei gamintojų pieno gamybos ir realizavimo metinėse deklaracijose
(toliau – deklaracijos) pateikimą;
4.6. yra atsakinga už sumos už kvotos viršijimą apskaičiavimą ir surinkimą
per supirkėjus ar tiesiogiai iš gamintojų;
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4.7. yra atsakinga už ataskaitų, numatytų ES teisės aktuose, teikimą
atsakingoms ES institucijoms.
5. Centras iki 2005–2006 kvotos metų:
5.1. surenka ir suveda supirkėjų ataskaitų, gamintojų deklaracijų ir paraiškų
duomenis į KVAIS, juos sutikrina su Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo
verslo bei Gyvulių registrų, taip pat su Agentūros patikros ataskaitų duomenimis.
Jei duomenys neatitinka – juos tikslina, o tam nesant galimybės atmeta gamintojų
deklaracijas bei paraiškas ir per savivaldybes apie tai informuoja gamintojus;
5.2. perduoda duomenis Agentūrai.
6. Savivaldybės:
6.1. priima gamintojų deklaracijas, paraiškas bei skundus, tikrina pirminius
duomenis. Tinkamai užpildytas deklaracijas ir paraiškas įregistruoja, netinkamai
užpildytas atmeta ir apie tai informuoja gamintojus;
6.2. kas savaitę ir ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po paskutinės
deklaracijų bei paraiškų pateikimo dienos perduoda jas (iki 2005–2006 kvotos
metų) Centrui arba (nuo 2005–2006 kvotos metų) – Agentūrai;
6.3. informuoja gamintojus apie kvotų dydžio pasikeitimą kvotos metais ir
perduoda kitą Centro ir Agentūros pateiktą informaciją;
6.4. pateikia gamintojams Centro ir Agentūros parengtas paraiškų ir
deklaracijų formas;
6.5. administruodamos gamintojų paraiškas bei deklaracijas ir atlikdamos
ūkių įvertinimą, vadovaujasi šių taisyklių bei kitų teisės aktų nuostatomis.
7. VšĮ Žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų darbuotojai
konsultuoja gamintojus paraiškų ir deklaracijų pildymo bei kitais kvotų sistemos
diegimo klausimais.
III. REIKALAVIMAI GAMINTOJAMS IR SUPIRKĖJAMS

8. Gamintojas privalo:
8.1. būti žemės ūkio ir kaimo valdos (toliau – valda) valdytojas arba partneris.
Gamintojas kvotą gali turėti tik vienoje valdoje;
8.2. turėti melžiamų karvių, įregistruotų Gyvulių registre, ir tik toje valdoje,
kurioje yra kvota. Jų skaičius turi pagrįsti pagaminto ir parduoto perdirbti ir
(arba) tiesiogiai vartoti pieno kiekį (pagal bandos ar vidutinį kontroliuojamų
karvių produktyvumą šalyje);
8.3. tvarkyti gyvulių apskaitą pagal Gyvulių registravimo ir identifikavimo
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio
16 d. įsakymu Nr. 3D-234 (Žin., 2003, Nr. 60-2734);
8.4. turėti Gyvūno sveikatos pažymėjimą, laikytis Reikalavimų žalio pieno,
termiškai apdoroto geriamojo pieno ir pieno produktų gamybai, patvirtintų
Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus
2004 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. B1-217 (Žin., 2004, Nr. 65-2338);
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8.5. parduoti pieną tik patvirtintiems supirkėjams;
8.6. leisti savo ūkyje atlikti privalomąją kontrolę ir pateikti prašomus
dokumentus;
8.7. sumokėti Agentūros apskaičiuotą sumą už kvotos viršijimą;
8.8. laikytis šių taisyklių bei darbo dokumentų nuostatų;
8.9. parduodantis pieną tiesiogiai vartoti:
8.9.1. turėti Gyvūninio produkto, žaliavos veterinarijos pažymėjimą;
8.9.2. deklaruoti pagaminto, sunaudoto ūkyje bei parduoto tiesiogiai vartoti
pieno kiekius.
9. Valdoje gali būti tik vieno gamintojo vardu registruota kvota.
10. Gamintojai, parduodantys pieną tiesiogiai vartoti, privalo kiekvieną dieną
tvarkyti pieno apskaitą ir suvesti kiekvieno mėnesio ir metų balansus pagal
Agentūros parengtą rekomendacinę apskaitos formą:
10.1. primelžto, suvartoto ūkyje (maistui ir/ar gyvuliams šerti), sunaikinto
ūkyje, parduoto perdirbti, parduoto ar nemokamai atiduoto tiesiogiai vartoti
žmonių maistui (pvz., turguose, kaimynams ir kt.) ir/ar gyvuliams šerti bei
sunaudoto pieno produktų, skirtų parduoti ar nemokamai atiduoti, gamybai –
pagal kiekį;
10.2. pieno ar pieno produktų, parduotų prekybos įmonėms, viešojo
maitinimo, vaikų švietimo, globos ir gydymo įstaigoms, kitiems ūkiams
gyvuliams šerti – pagal kiekį, nurodant kiekvieno gavėjo pavardę/įmonės
pavadinimą, adresą/buveinę. Pardavimas šiame punkte nurodytiems vartotojams
turi būti pagrindžiamas pardavimo dokumentais.
11. Gamintojai apskaitos dokumentus turi saugoti ne trumpiau kaip trejus
metus nuo jų sudarymo momento.
12. Perskaičiuojant parduotus ar nemokamai atiduotus pieno produktus į
pieną, taikomi šie koeficientai (kg pieno/1 kg produkto pagaminti):
12.1. litrui pieno – 1,03;
12.2. sviesto – 22,5;
12.3. grietinėlės – 0,236 kg pieno x grietinėlės riebumo %, išreikšto masės
vienetais;
12.4. šviežio (nenokinto) sūrio – 8;
12.5. varškės sūrio – 7,5;
12.6. varškės – 6,5;
12.7. rūgpienio (jogurto) – 1,0;
12.8. vaisinio jogurto – 0,8.
13. Iš gamintojų supirkti pieną gali tik Agentūros patvirtinti supirkėjai.
14. Supirkėjas privalo turėti kompiuterinę įrangą ir techninę bazę superkamo
pieno apskaitai tvarkyti bei užtikrinti duomenų perdavimą Agentūrai jos nustatytu
formatu.
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15. Jei gamintojas parduoda perdirbti ne tik savo ūkyje pagamintą pieną, be
reikalavimų gamintojui, jis turi atitikti ir supirkėjui keliamus reikalavimus.
16. Supirkėjų ataskaitose bei gamintojų deklaracijose pateikiami suapvalinti
skaičiai: pieno kiekis – iki dešimtųjų kilogramo dalių, riebalų kiekis – iki šimtųjų
procento dalių.
IV. SUPIRKĖJŲ ATASKAITŲ BEI GAMINTOJŲ DEKLARACIJŲ TEIKIMAS

17. Supirkėjai nuo 2004 m. gegužės mėn. iki kiekvieno mėnesio 14 dienos
pateikia Centrui, o nuo 2005 m. gegužės mėn. – Agentūrai mėnesinę ataskaitą
pagal Agentūros patvirtintą formą apie iš kiekvieno gamintojo per praėjusį
mėnesį supirkto pieno kiekį, vidutinį riebumą ir kitą informaciją, kurios reikalaus
Agentūra.
18. Supirkėjai, kiekvieniems kvotos metams pasibaigus, iki gegužės 14 d.
pateikia metinę ataskaitą: už 2004–2005 kvotos metus – Centrui, o už 2005–2006
ir vėlesnius kvotos metus – Agentūrai, pagal jos patvirtintą formą apie praėjusiais
kvotos metais supirktą bendrą pieno kiekį, vidutinį riebumą bei iš kiekvieno
gamintojo supirktą pieno kiekį, vidutinį riebumą ir kitą informaciją, kurios
reikalaus Agentūra.
19. Gamintojai, parduodantys pieną tiesiogiai vartoti, kiekvieniems kvotos
metams pasibaigus, iki gegužės 14 d. pateikia savivaldybėms už 2004–2005 ir
vėlesnius kvotos metus Agentūros nustatytos formos deklaraciją apie tais kvotos
metais pagaminto, suvartoto ūkyje bei parduoto tiesiogiai vartoti pieno kiekį.
20. Gamintojai, turintys pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą, tačiau visus
kvotos metus nepardavę pieno, taip pat privalo pateikti deklaraciją, pieno
pardavimo tiesiogiai vartoti skiltyse įrašydami nulį.
21. Supirkėjams, pavėlavusiems pateikti supirkėjo metinę ataskaitą, taip pat
gamintojams, parduodantiems pieną tiesiogiai vartoti, pavėlavusiems pateikti
deklaraciją arba pateikus neteisingą deklaraciją, atsakomybė taikoma
vadovaujantis 2004 m. kovo 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 595/2004 bei
Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.
V. REFERENCINIS RIEBUMAS

22. Referencinis riebumas nustatomas pagal 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1788/2003 ir 2004 m. kovo 30 d. Komisijos reglamento
(EB) Nr. 595/2004 nuostatas.
VI. BENDROSIOS NACIONALINĖS KVOTOS REZERVAS

23. Rezervas sudaromas iš kvotų [1]:
23.1. paimtų iš gamintojų, kurie kvotos metais nepardavė pieno [1];
23.2. paimtų iš gamintojų, pasitraukusių iš prekinės žemės ūkio gamybos
pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų planą (toliau – KPP), kurio pagrindinėms
40

T e i sė s a k t ai

nuostatoms pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 22 d.
nutarimu Nr. 1317 (Žin., 2003, Nr. 101-4550) [1];
23.3. neperduotų perduodant ūkį [1];
23.4. atskaičiuotų į rezervą perduodant kvotą kartu su perduodamu ūkiu [1].
24. Rezervas naudojamas tokia eile [1]:
24.1. kvotoms grąžinti tiems gamintojams, kurie atnaujino pieno gamybą [1];
24.2. skirti gamintojams papildomas ir naujas kvotas [1].
25. Gamintojo, kuris per praėjusius kvotos metus nepardavė pieno, kvota
paimama į rezervą pasibaigus ateinantiems kvotos metams, jeigu jis iki tų kvotos
metų pabaigos nepateikė savivaldybei Agentūros nustatytos formos paraiškos dėl
gamybos atnaujinimo.
26. Gamintojui gali būti skirta papildoma arba nauja kvota[1] :
26.1. iki kvotos metų pradžios – kai prašoma kvotos ateinantiems kvotos
metams [1];
26.2. per 2 mėn. nuo paskutinės paraiškų priėmimo dienos – kai prašoma
kvotos einamiesiems kvotos metams [1].
27. Papildomai kvotai gauti gamintojas turi atitikti šių taisyklių 8 punkte
nurodytus reikalavimus ir šiuos kriterijus [1]:
27.1. turėti kvotą [1];
27.2. 10-čiai t kvotos (įskaičiuojant ir turimą kvotą) turėti ir/arba nuomos ar
panaudos sutarčių pagrindu valdyti ne mažiau kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų [1];
27.3. kontroliuoti karvių bandos produktyvumą [1];
27.4. įsipareigoti turėti ne mažiau kaip 5 melžiamas karves tais kvotos metais,
kuriems prašoma papildomos kvotos [1];
27.5. įsipareigoti padidinti pieno pardavimą ne mažiau kaip 10 tonų tais
kvotos metais, kuriems prašoma papildomos kvotos [1].
PASTABA. Gamintojas, kuris perima ūkį pagal KPP Ankstyvo pasitraukimo iš
prekinės žemės ūkio gamybos priemonę, 27.2–27.4 punktuose nurodytus kriterijus
turi atitikti ateinančiais kvotos metais, o 27.5 punkto kriterijus šiems gamintojams
netaikomas [1].
28. Naujai kvotai iš rezervo gauti gamintojas turi [1]:
28.1. įsipareigoti atitikti kriterijus, numatytus 27.2–27.4 punktuose tais
metais, kuriems prašoma naujos kvotos [1];
28.2. įsipareigoti parduoti ne mažiau kaip 25 t pieno tais metais, kuriems
prašoma naujos kvotos [1];
28.3. pieno pardavimą pradėti ne vėliau kaip iki spalio 1 d. tų kvotos metų,
kuriems prašoma naujos kvotos [1].
PASTABA. Gamintojas, kuris perima ūkį pagal KPP Ankstyvo pasitraukimo iš
prekinės žemės ūkio gamybos priemonę, 27.2–27.4, 28.2 punktuose nurodytus
kriterijus turi atitikti ateinančiais kvotos metais ir pieno pardavimą pradėti ne
vėliau kaip iki einamųjų kvotos metų pabaigos [1].
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29. Gamintojas, pageidaujantis gauti papildomą arba naują kvotą, negali
dalyvauti KPP Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos
priemonėje kaip smulkaus ūkio savininkas – perleidėjas [1].
30. Kvotai iš rezervo gauti einamiesiems kvotos metams gamintojas nuo
balandžio 1 d. iki gegužės 1 d., o ateinantiems kvotos metams – nuo rugpjūčio
1 d. iki spalio 1 d. pateikia savivaldybėms asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą ir užpildytą Agentūros nustatytos formos paraišką. Papildomai kvotai
gauti pateikia dar ir šiuos dokumentus [1]:
30.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pieno ūkio paskutinio
patikrinimo akto kopiją [1];
30.2. pažymą iš valstybės įmonės ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė“ apie
bandos produktyvumą už praėjusius kontrolės metus arba kontrolės laikotarpiu,
jei banda buvo kontroliuojama ne visus kontrolės metus [1];
30.3. parodo galvijų apskaitos žurnalą;
30.4. parodo Gyvūninio produkto, žaliavos veterinarijos pažymėjimą
(taikoma gamintojams, parduodantiems pieną tiesiogiai vartoti) [1];
30.5. parodo pieno, parduoto tiesiogiai vartoti, apskaitos žurnalą (taikoma
gamintojams, parduodantiems pieną tiesiogiai vartoti) [1].
PASTABA. Gamintojas, kuris perima ūkį pagal KPP Ankstyvo pasitraukimo iš
prekinės žemės ūkio gamybos priemonę, kvotai einamiesiems kvotos metams gauti
per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo dėl perėmėjo patvirtinimo iš Agentūros
gavimo dienos pateikia savivaldybėms asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
pranešimo dėl perėmėjo patvirtinimo kopiją, užpildytą Agentūros nustatytos
formos paraišką bei dokumentus, nurodytus 30.1, 30.3–30.5 punktuose [1].
Paraiškoje prašomos kvotos dydis turi atitikti ūkio perleidėjo grąžintos į
rezervą kvotos dydį, tačiau gamintojo prašoma kvota kartu su turėta kvota turi
būti ne mažesnė nei 25 t [1].
31. Paraiška atmetama, jei gamintojas neatitinka šiose taisyklėse nustatytų
kriterijų arba nepateikia visų reikalingų dokumentų [1].
32. Agentūra apskaičiuoja gamintojo papildomos arba naujos kvotos dydį. Jei
rezervo nepakanka paraiškoms patenkinti, papildomos ir naujos kvotos dydis
apskaičiuojamas proporcingai sumažinus gamintojų prašomus dydžius, atsižvelgiant į
prioritetinius balus [1]:
32.1. gamintojai, investavę į ūkio kūrimą ir modernizavimą bei galintys
įrodyti, kad jie dalyvavo, dalyvauja ar numato dalyvauti valstybės remiamose
pieno ūkių investicijų paramos programose (Specialioji žemės ūkio ir kaimo
plėtros programa (SAPARD), specializuotų pieno ūkių kūrimas, KPP, Lietuvos
2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentas) – 50 balų [1];
32.2. gamintojai, priskiriami jaunųjų ūkininkų (iki 40 metų amžiaus)
kategorijai – 15 balų [1];
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32.3. gamintojai, ūkininkaujantys mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse –
10 balų [1];
32.4. gamintojai, gaminantys ar numatantys gaminti ekologinę pieno
produkciją (ekologinis arba pereinamojo laikotarpio ūkis) ir / arba turintys
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą pažymėjimą, suteikiantį teisę
ūkiui pieną žymėti sveikumo ženklu – 10 balų [1];
32.5. gamintojai – pieno gamybos, supirkimo ar paslaugų, susijusių su pieno
sektoriumi, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariai (narystė ne trumpesnė
kaip 1-eri metai) – 10 balų [1];
32.6. gamintojai – gamintojų organizacijų nariai – 5 balai [1].
PASTABA. Gamintojui, kuris perima ūkį pagal KPP Ankstyvo pasitraukimo iš
prekinės žemės ūkio gamybos priemonę, skiriamos kvotos dydis turi atitikti
perleidėjo grąžintos į rezervą kvotos dydį, tačiau kvota turi būti ne mažesnė kaip 25 t [1].
33. Savivaldybės paraiškas administruoja pagal šių taisyklių bei Agentūros
darbo dokumentų nuostatas [1].
34. Skirstant rezervą gamintojų papildomoms ir naujoms kvotoms nustatyti
laikomasi teritorinio principo [1]:
34.1. pirmiausia tenkinamas tam tikros apskrities gamintojų kvotų poreikis iš
rezerve sukauptų tos pačios apskrities gamintojų kvotų [1];
34.2. jei apskrities gamintojai pageidauja didesnės kvotos nei sukaupta į
rezervą, apskričiai taikomas tam tikras kvotų sumažinimo procentas [1];
34.3. nepaskirstytas pagal apskričių poreikius kvotos rezervas proporcingai
paskirstomas tų apskričių gamintojams, kuriose gamintojų prašymai nebuvo
visiškai patenkinti [1].
35. Gamintojas, gavęs iš rezervo naują ar papildomą kvotą, negalės jos
perduoti trejus metus, išskyrus atvejus, kai kvota perduodama gamintojui tos
pačios valdos valdytojui arba partneriui, arba šeimos nariui bei ūkio paveldėjimo
atveju [1].
36. Nuo kitų kvotos metų pradžios į rezervą bus paimama nepanaudota
gautos iš rezervo kvotos dalis iš gamintojo, gavusio [1]:
36.1. papildomą kvotą ir nepanaudojusio bent 70 proc. turimos kvotos
(įskaitant turėtą kvotą ir gautą iš rezervo) tais kvotos metais, kuriems skirta ši
kvota [1];
36.2. naują kvotą ir nepanaudojusio bent 50 proc. kvotos tais kvotos metais,
kuriems skirta ši kvota [1].
PASTABA. Gamintojui, kuris perima ūkį pagal KPP Ankstyvo pasitraukimo iš
prekinės žemės ūkio gamybos priemonę, šio punkto nuostatos taikomos
ateinančiais kvotos metais [1].
37. Jei gamintojas nepanaudojo kvotos dėl objektyvių priežasčių ir iki kvotos
metų kovo 1 d. pateikė savivaldybei laisvos formos paraišką bei objektyvias
priežastis pagrindžiančius dokumentus, nepanaudotos kvotos grąžinti nereikia [1].
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VII. PIENO GAMYBOS KVOTOS RŪŠIES KEITIMAS

38. Gamintojas gali pieno pardavimo perdirbti ar pardavimo tiesiogiai vartoti
kvotą arba jos dalį pakeisti į kitos rūšies kvotą arba jos dalį, pateikdamas
savivaldybei Agentūros nustatytos formos paraišką:
38.1. nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d. – jei norima keisti einamųjų
kvotos metų kvotą. Einamaisiais kvotos metais gali būti keičiama tik dar
nepanaudota kvotos dalis;
38.2. nuo balandžio 1 d. iki kitų metų vasario 1 d. – jei norima keisti
ateinančiųjų kvotos metų kvotą.
VIII. KVOTOS PERDAVIMAS IŠ VIENO GAMINTOJO KITAM

39. Gamintojui (kvotos perdavėjui) perduodant (perleidžiant, dovanojant,
parduodant) ūkį, t.y. pastatus ir/arba žemę, ir/arba melžiamas karves kitam gamintojui
(kvotos perėmėjui), gali būti perduodama tik visa perdavėjo turima kvota.
40. Kvotą galima perduoti tik toje pačioje apskrityje, išskyrus paveldėjimo,
santuokos sukūrimo ir/ar nutraukimo bei ūkių reorganizavimo atvejus.
41. Perdavėjas kartu su perėmėju per 5 darbo dienas nuo ūkio perdavimo
įteisinimo pateikia savivaldybei Agentūros nustatytos formos paraišką dėl kvotos
perdavimo, pridėdamas GŽ2 formos, nustatytos Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234, kopiją, ir žemės nuosavybės
teises ir/arba nuomos ar panaudos faktą patvirtinančius dokumentus.
42. Perduodant kvotą nuo kvotos perėmėjo atskaičiuojami 5 proc.
perduodamos kvotos į nacionalinį rezervą, išskyrus atvejus, kai kvotos perėmėjas:
42.1. yra tos pačios valdos valdytojas arba partneris, kvotos perdavėjo šeimos
narys arba paveldėtojas;
42.2. formuoja optimalaus dydžio pieninę bandą ir perimtoji kvota kartu su
turėtąja kvota neviršys 350 t [1];
42.3. yra gamybos, supirkimo ar paslaugų, susijusių su pieno sektoriumi, to
paties kaip ir kvotos perdavėjas kooperatyvo narys.
43. Mirus gamintojui, turėjusiam kvotą, įpėdinis, kuriam paveldėjimo teise
pereina ūkis kartu su kvota, turi per tris mėnesius nuo paveldėjimo teisės
liudijimo išdavimo persiregistruoti melžiamas karves savo vardu, informuoti apie
tai supirkėją bei pateikti savivaldybei Agentūros nustatytos formos paraišką dėl
kvotos perėmimo/perdavimo. Pienas superkamas įpėdinio vardu, tačiau
Agentūrai bei Centrui siunčiamose ataskaitose siunčiami duomenys kvotos
turėtojo vardu, iki kol Agentūra informuos supirkėją ir kvotos perėmėją (įpėdinį)
apie kvotos perėmimą [1].
44. Kvotos perėmėjas, perėmęs kvotą pagal šių taisyklių 39 ar 43 punktą,
perima ir įsipareigojimus, susijusius su perimtos kvotos realizavimu ir visais
finansiniais įsipareigojimais Agentūrai.
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45. Kvotos perėmėjas turi atitikti šių taisyklių 8 punkte nurodytus
reikalavimus bei turėti ir/ arba nuomos ar panaudos sutarčių pagrindu valdyti ne
mažiau kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų 10-čiai t kvotos (kartu įskaitant perimtą
ir turėtą kvotą) [1].
46. Kvotos perėmėjas:
46.1. trejus metus nuo kvotos perėmimo perimtos kvotos negali perduoti
kitam gamintojui (išskyrus kvotos perdavimą gamintojui – tos pačios valdos
valdytojui arba partneriui arba šeimos nariui bei kvotos perėmimą, kai
paveldimas ūkis);
46.2. turi grąžinti į nacionalinį rezervą nepanaudotą perimtos kvotos dalį, jei
ateinančiais kvotos metais nepanaudos bent 70 proc. turimos kvotos (įskaitant
turėtą ir perimtą kvotą), o kai kvotos perėmėjas neturėjo jam nustatytos kvotos –
nepanaudos bent 50 proc. (išskyrus atvejus, kai kvota perimama pagal šių
taisyklių 43 punktą).
47. Jei kvotos perėmėjas ateinančiais kvotos metais nepanaudojo kvotos ar
neįsigijo melžiamų karvių dėl objektyvių priežasčių ir iki kovo 1 d. pateikė
savivaldybei laisvos formos paaiškinimą bei objektyvias priežastis
pagrindžiančius dokumentus, nepanaudotos kvotos į nacionalinį rezervą grąžinti
nereikia.
IX. APSKAIČIUOTOS SUMOS UŽ KVOTOS VIRŠIJIMĄ SURINKIMAS

48. Jei viršijama bendroji nacionalinė kvota, Agentūra pagal ES teisės aktų
nuostatas apskaičiuoja kvotas viršijusiems gamintojams (parduoto perdirbti pieno
kiekį perskaičiavus pagal referencinį riebumą) sumą už kvotos viršijimą. Ši suma
skaičiuojama už tą viršytą nacionalinės kvotos dalį, kuri lieka atėmus kitų
gamintojų neišnaudotą kvotų dalį ir rezerve esančią kvotos dalį.
49. Agentūra iki birželio 15 d. informuoja supirkėjus apie gamintojams
apskaičiuotą sumą už pieno pardavimo perdirbti kvotos viršijimą.
50. Supirkėjai iki rugpjūčio 25 d. surenka apskaičiuotą sumą už kvotos
viršijimą iš Agentūros nurodytų gamintojų ir perveda į Agentūros nurodytą
sąskaitą.
51. Agentūra iki liepos 1 d. informuoja gamintojus, viršijusius pardavimo
tiesiogiai vartoti kvotą, apie jiems apskaičiuotą sumą už kvotos viršijimą. Šie
gamintojai iki rugpjūčio 20 d. privalo sumokėti šią sumą į Agentūros nurodytą
sąskaitą.
52. Jei supirkėjas nutraukia veiklą ir apskaičiuotos sumos už kvotos viršijimą
nebuvo surinktos, Agentūra surenka šią sumą iš gamintojų tiesiogiai, išsiųsdama
pranešimą pervesti ją į Agentūros nurodytą sąskaitą.
53. Gamintojas, parduodantis pieną daugiau nei vienam supirkėjui, nurodo
supirkėją, atsakingą už apskaičiuotos sumos už kvotos viršijimą surinkimą,
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pateikdamas Agentūros nustatytos formos paraišką savivaldybei per 5 darbo
dienas po sutarties su kitu supirkėju sudarymo.
X. GAMINTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

54. Gamintojai per savivaldybę arba tiesiogiai Agentūrai gali pateikti laisvos
formos prašymus/skundus:
54.1. dėl apskaičiuotos sumos už kvotos viršijimą dydžio: nuo 2005 m. ir
vėliau – iki kiekvienų metų liepos 15 d;
54.2. dėl nenustatyto arba neteisingai nustatyto kvotos dydžio ir riebumo per
10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo;
54.3. dėl pieno supirkėjų įsipareigojimų nevykdymo per visus kvotos metus;
54.4. dėl savivaldybių ar Agentūros darbo trūkumų ir padarytų klaidų per
visus kvotos metus.
55. Agentūra išnagrinėja prašymą ar skundą ir apie priimtą sprendimą
informuoja gamintoją.
56. Gamintojas Agentūros sprendimą gali apskųsti Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 852566) nustatyta tvarka.
________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KVOTINĮ PIENĄ
MOKĖJIMO 2005 M. TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2005 m. vasario 1 d. Nr. 3D-50
Vilnius
(Žin., 2005, Nr. 18-583)

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo
(Žin., 2002, Nr. 72-3009) 9 straipsnio 2 dalimi,
t v i r t i n u Papildomų tiesioginių išmokų už kvotinį pieną mokėjimo
2005 m. taisykles (pridedama).
ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ

KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

SUDERINTA
Lietuvos savivaldybių asociacijos
2005-02-01 raštu Nr.(4)-SD-74
________________
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2005 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-50

PAPILDOMŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KVOTINĮ PIENĄ
MOKĖJIMO 2005 M. TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Papildomų tiesioginių išmokų už kvotinį pieną mokėjimo 2005 m. taisyklės
(toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis šių teisės aktų nuostatomis: 2003 m.
rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias
tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir
nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies pakeičiančio
reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB)
Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB)
Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 2217/2004), 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB)
Nr. 796/2004, nustatančio kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir
integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente
(EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal
bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos
schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles, 2004 m. spalio 29 d. Komisijos
reglamento (EB) Nr. 1973/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų
paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles
(OL, 2004, 345, p. 1), kitų nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų,
nustatančių tiesioginės paramos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo tvarką,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 1391 „Dėl
tiesioginių išmokų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo 2005 metais“
(Žin., 2004, Nr. 164-5982).
2. Taisyklių tikslas – nustatyti papildomų tiesioginių išmokų už kvotinį pieną
(toliau – išmokos) 2005 m. gavimo tvarką, išmokėjimo terminus ir reikalavimus
pieno gamintojams.
3. Išmokos mokamos pieno gamintojams (toliau – gamintojai), pateikusiems
šių taisyklių 1 priede nustatytos formos paraišką (toliau – paraiška) ir:
3.1. 2005 m. kovo 31 d. turėjusiems nustatytą 2004–2005 kvotos metų pieno
gamybos kvotą, įregistruotą kvotų administravimo informacinėje sistemoje (toliau
– KVAIS);
3.2. įsiregistravusiems Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo
registre (toliau – Registras) valdos valdytoju arba partneriu;
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3.3. 2004–2005 kvotos metais pardavusiems pieną patvirtintiems supirkėjams
arba tiesiogiai vartoti (pateikusiems Tiesioginių pardavimų 2004–2005 kvotos
metų pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją).
4. Išmokos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų Kaimo
rėmimo programai. Išmokos dydis 48 Lt už 2004–2005 kvotos metų pieno
gamybos kvotos, turėtos 2005 m. kovo 31 d., toną.
II. ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

5. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – Centras)
atspausdina paraiškų formas gamintojams, 2005 m. kovo 31 d. esantiems Registre
bei turintiems jiems nustatytą 2004–2005 kvotos metų pieno gamybos kvotą,
įregistruotą KVAIS, ir iki 2005 m. balandžio 15 d. pateikia savivaldybėms.
Paraiškų formose įrašo:
5.1. gamintojo vardą ir pavardę, jei gamintojas juridinis asmuo – įmonės
teisinę formą, bei pavadinimą;
5.2. gamintojo valdos numerį;
5.3. valdos centro adresą arba gamintojo kontaktinį adresą pagal Registro
duomenis;
5.4. 2005 m. kovo 31 d. gamintojo turimą 2004–2005 kvotos metų pieno
gamybos kvotą.
6. Gamintojas, pretenduojantis į išmokas, turi nuo 2005 m. balandžio 15 d. iki
2005 m. gegužės 16 d. kreiptis į seniūniją ir užpildyti du paraiškos egzempliorius
(toliau jis vadinamas pareiškėju), įrašydamas trūkstamus duomenis. Jei gamintojo
valdos centro ir kontaktinis adresai pagal Registro duomenis yra:
6.1. toje pačioje savivaldybėje – gamintojas kreipiasi į tą seniūniją, kurioje
yra nurodytas jo kontaktinis adresas;
6.2. skirtingose savivaldybėse – gamintojas kreipiasi į tą seniūniją, kurioje yra
registruotas jo valdos centras.
7. Savivaldybė:
7.1. priima paraiškas, patikrina, ar jos užpildytos tinkamai, jas įregistruoja.
Vieną paraiškos egzempliorių grąžina pareiškėjui;
7.2. paraiškas kas savaitę, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po paskutinės
paraiškų priėmimo dienos, pateikia Centrui.
8. Pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos iki 2005 m. birželio 10 d. už
kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinę paramos sumą mažinant 1 proc. Tais
atvejais, kai vėluojama dėl atvejų, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios (pvz.:
pareiškėjo mirtis, liga, apribojusi gamintojo galimybes judėti, stichinė nelaimė,
padariusi stiprų poveikį valdai), paramos suma nemažinama, ir pareiškėjas ar jo
įpėdinis per 10 darbo dienų nuo tada, kai atsiranda tokia galimybė, kartu su
paraiška pateikia laisvos formos prašymą priimti pavėluotą paraišką ir
dokumentus, liudijančius vėlavimo priežastį.
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9. Jei paraiškoje atspausdinti neteisingi duomenys (gamintojo vardas,
pavardė, jei gamintojas yra juridinis asmuo – įmonės teisinė forma bei
pavadinimas, valdos numeris), prie Centro atspausdintos paraiškos gamintojas
pateikia užpildytą laisvos formos pranešimą dėl paraiškos duomenų patikslinimo
bei prideda teisingus duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas. Paraiškos
dalyje „Pastabos“ gamintojas įrašo, kokie dokumentai pridedami.
10. Pareiškėjas, norėdamas pakeisti paraiškoje nurodytus banko duomenis,
gali tai padaryti laikotarpiu nuo paraiškos pateikimo iki lėšų pervedimo
pareiškėjui dienos, pateikdamas savivaldybei laisvos formos prašymą.
11. Pateikusio paraišką gamintojo mirties atveju arba mirus gamintojui iki
paraiškos pateikimo, kai jis atitiko 3 punkto reikalavimus, įpėdinis, paveldintis
gamintojo ūkį, per 10 darbo dienų nuo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo
pateikia savivaldybei laisvos formos prašymą dėl išmokų išmokėjimo ir prideda
paveldėjimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijas bei Centro atspausdintą
paraišką (pateikusio paraišką gamintojo mirties atveju – užpildytą, mirus
gamintojui iki paraiškos pateikimo – neužpildytą). Išmokos įpėdiniui,
paveldinčiam gamintojo ūkį, skiriamos neatsižvelgiant į tai, ar jis atitinka
3 punkto reikalavimus.
12. Išmokos neskiriamos:
12.1. pareiškėjui, kuris neatitiko jam keliamų reikalavimų, nurodytų šių
taisyklių 3 punkte;
12.2. pareiškėjui už nepanaudotą gautos iš rezervo pieno gamybos kvotos
dalį, kuri bus paimta į nacionalinį rezervą nuo 2005 m. balandžio 1 d., kai jis:
12.2.1. gavęs papildomą kvotą iš rezervo 2004–2005 kvotos metams
nepanaudojo bent 70 proc. turimos pieno kvotos;
12.2.2. gavęs naują kvotą iš rezervo 2004–2005 kvotos metams nepanaudojo
bent 50 proc. turimos pieno kvotos;
12.3. gamintojui, kuris yra patvirtintas paramos gavėju pagal Kaimo plėtros
2004–2006 metų plano (toliau – KPP) Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės
ūkio gamybos priemonę.
13. Centras:
13.1. atlieka paraiškose pateiktų duomenų patikrą (sutikrina su duomenimis,
esančiais KVAIS, Registre);
13.2. atsižvelgdamas į patikros rezultatus, apskaičiuoja išmokų sumą
kiekvienam gamintojui ir perduoda Nacionalinei mokėjimo agentūrai (toliau –
Agentūra) elektroniniu būdu duomenis ir Papildomų tiesioginių išmokų už
kvotinį pieną perduodamų duomenų suvestines (2 priedas):
13.2.1. iki 2005 m. spalio 31 d. – apie išmokų sumas, kurias pagal 17 punktą
reikia išmokėti 2005 m. lapkričio–gruodžio mėn.;
13.2.2. iki 2006 m. sausio 16 d. – apie išmokų sumas, kurias pagal 17 punktą
reikia išmokėti 2006 m. sausio–balandžio mėn.
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14. Agentūra:
14.1. iki 2005 m. balandžio 4 d. pateikia Centrui duomenis apie pieno
gamintojų 2005 m. kovo 31 d. turimas 2004–2005 kvotos metų kvotas ir
patvirtintus paramos gavėjus pagal KPP Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės
žemės ūkio gamybos priemonę;
14.2. iki 2005 m. rugsėjo 1 d. pateikia Centrui:
14.2.1. duomenis apie 2004–2005 kvotos metais patvirtintiems supirkėjams
gamintojų parduotą pieno kiekį;
14.2.2. duomenis apie gamintojus, pateikusius Tiesioginių pardavimų 20042005 kvotos metais pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją, bei
deklaruotą parduoto tiesiogiai vartoti pieno kiekį;
14.2.3. duomenis apie gamintojus (bei jų kvotų dydį), iš kurių nuo 2005 m.
balandžio 1 d. į nacionalinį rezervą kvotos paimamos 12.2 punkte nurodytu
pagrindu;
14.3. gavusi iš Centro duomenis apie gamintojus bei apskaičiuotą išmokų
sumą kiekvienam gamintojui, parengia ir pateikia Žemės ūkio ministerijos
Ekonomikos ir finansų departamento Finansų skyriui pinigų užsakymo paraišką.
Paskutinė paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš savaitę iki mokėjimo
termino pabaigos.
15. Žemės ūkio ministerijos Buhalterinės apskaitos skyrius, gavęs iš
Ekonomikos ir finansų departamento Finansų skyriaus pinigų užsakymo paraišką,
per 5 darbo dienas parengia ir pateikia Finansų ministerijai mokėjimo paraišką
dėl lėšų pervedimo Agentūrai.
16. Agentūra, gavusi lėšas, per 5 darbo dienas išsiunčia bankui mokėjimo
pavedimus šias lėšas pervesti pareiškėjams.
17. Išmokos mokamos 2 etapais: 2005 m. lapkričio–gruodžio mėn. –
pareiškėjams už kvotą, ne didesnę kaip 4000 kg – 100 proc., kitiems pareiškėjams
– 25 proc. priklausančios sumos ir 2006 m. sausio–balandžio mėn. – likusi suma.
III. GAMINTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

18. Gamintojai iki 2006 m. kovo 1 d. per savivaldybę Centrui gali teikti
laisvos formos prašymą ar skundą dėl išmokos skyrimo arba patikslinimo kartu su
tai pagrindžiančiais dokumentais.
19. Centras per 30 kalendorinių dienų skundą išnagrinėja ir apie priimtą
sprendimą informuoja gamintoją.
IV. ATSAKOMYBĖ

20. Už paraiškose pateiktos informacijos teisingumą atsako pareiškėjai.
21. Už paraiškų priėmimą iš gamintojų, pirminį paraiškos ir su ja teikiamų
dokumentų patikrinimą ir pateikimą Centrui atsako savivaldybės.
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22. Už paraiškų formų atspausdinimą ir jų pateikimą savivaldybėms,
duomenų suvedimą į elektronines laikmenas, paraiškų duomenų sutikrinimą su
duomenimis, esančiais KVAIS ir Registre, išmokos dydžio apskaičiavimą ir
duomenų apie pareiškėjams priskaičiuotas išmokas pateikimą bei perduodamų
Agentūrai duomenų teisingumą atsako Centras.
23. Už duomenų, nurodytų šių taisyklių 14.1, 14.2 punktuose, pateikimą
Centrui bei lėšų išmokėjimą gamintojams ir apskaitą atsako Agentūra.
24. Gamintojai, gavę išmokas neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie
neteisėto išmokų gavimo (pvz., sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis),
atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Be to, gamintojas
netenka teisės į papildomas išmokas už kvotinį pieną, numatytas 2006 metais.
_________
Papildomų tiesioginių išmokų už kvotinį pieną
mokėjimo 2005 m. taisyklių
1 priedas
(Paraiškos forma)
Pildo savivaldybės darbuotojas

Pildo ŽŪIKVC darbuotojas
Dokumento reg. Nr.:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Savivaldybė (kodas |__|__|)
Dokumento priėmimo data:
|__|__|__|__| |__|__| |__|__|
Dokumentą priėmęs darbuotojas (pareigos,
vardas, pavardė, parašas):

Dokumento registravimo ir patikrinimo data:
|__|__|__|__| |__|__| |__|__|
Dokumentą registravęs ir patikrinęs darbuotojas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas):

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui
PARAIŠKA PAPILDOMOMS TIESIOGINĖMS IŠMOKOMS UŽ KVOTINĮ
PIENĄ 2005 M. GAUTI
|__|__|__|__| |__|__| |__|__|
(Data)

Paraiškos pateikimo terminas nuo 2005 m. balandžio 15 d. iki 2005 m. gegužės 16 d.
Pildydami paraišką, naudokitės paraiškos pildymo instrukcija.
Duomenys apie paraišką pateikusį gamintoją
Valdos Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Asmens kodas (įmonės kodas) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Vardas (įmonės teisinė forma) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

51

T e i sė s a k t ai
Pavardė (įmonės pavadinimas) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pareiškėjo valdos centro / kontaktinis adresas
Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Seniūnijos pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Vietovės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Namo Nr. |__|__|__| Buto Nr. |__|__|__|
Telefono Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mano turima 2005 m. kovo 31 d. 2004–2005 kvotos metų pieno gamybos kvota:
Pieno pardavimo perdirbti kvota (kg)

Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvota (kg)

Pageidauju, kad išmoka būtų pervesta:
Banko kodas |__|__|__|__|__|
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Aš, pasirašydamas šią paraišką, pareiškiu, kad:

susipažinau su paraiškos pildymo instrukcija ir jos laikiausi; paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi;
žinau, kad neatitikus gamintojui keliamų reikalavimų išmoka nebus skiriama;
sutinku, kad pateikti duomenys būtų apdoroti elektroniniu būdu ir panaudoti kontrolei.
PASTABOS.

_______________________

______________ ______________________________

(Juridinio asmens vadovo arba
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

A.V.
PARAIŠKOS PAPILDOMOMS TIESIOGINĖMS IŠMOKOMS UŽ KVOTINĮ
PIENĄ 2005 M. GAUTI PILDYMO INSTRUKCIJA
1) Paraiška turi būti užpildyta didžiosiomis raidėmis, aiškiu šriftu, be taisymų,
pabraukimų ir braukymų.
2) Raidės ir skaičiai įrašomi tik į jiems skirtas vietas nepažeidžiant nurodytų linijų.
Vienam simboliui įrašyti skiriamas vienas langelis.
3) Jei gamintojo valdos centro ir kontaktinis adresas yra toje pačioje savivaldybėje
– gamintojas kreipiasi į tą savivaldybę, kurioje yra nurodytas jo kontaktinis adresas, jei
skirtingose savivaldybėse – gamintojas kreipiasi į tą savivaldybę, kurioje yra registruotas
jo valdos centras.
4) Jei gamintojas yra fizinis asmuo, informacijos pateikimui naudojami asmens
tapatybę identifikuojančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) duomenys
(asmens kodas, vardas, pavardė). Jei gamintojas yra juridinis asmuo, informacijos
pateikimui naudojami įmonės registravimo pažymėjimo duomenys (įmonės kodas, įmonės
pavadinimas).
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5) Neužpildytas paraiškos dalis, išskyrus paraiškos lapo viršutinėje dalyje esančias
lenteles, užpildo gamintojas.
6) Eilutėje „Data“ įrašoma paraiškos užpildymo data (metai, mėnuo, diena).
7) Eilutėje ,,Asmens kodas (įmonės kodas)“ įrašomas pareiškėjo asmens kodas, o
jei pareiškėjas yra juridinis asmuo – įmonės kodas.
8) Eilutėje „Telefono numeris“ įrašomas kontaktinio telefono numeris (jei yra).
9) Eilutėje ,,Banko kodas“ – banko, kuriame gamintojas turi sąskaitą, kodas.
10) Eilutėje „Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.“ gamintojas nurodo savo
atsiskaitomosios sąskaitos numerį.
11) Jei gamintojas pateiktoje paraiškoje (,,Duomenys apie paraišką pateikusį
gamintoją“ bei ,,Pareiškėjo valdos centro adresas“) pastebi klaidų, tai prie Centro
atspausdintos paraiškos teikia laisvos formos pranešimą dėl duomenų tikslinimo ir prideda
įrodančius dokumentus ar jų kopijas ir tai pažymi paraiškos dalyje „Pastabos“.
12) Eilutėje „Vardas ir pavardė“ įrašo vardą, pavardę.
13) Eilutėje „Parašas“ pasirašo gamintojas fizinis asmuo, o jei gamintojas yra
juridinis asmuo, pasirašo vadovas arba įgaliotas asmuo.
14) Eilutę „Juridinio asmens vadovo arba įgalioto asmens pareigos“ pildo
juridinis asmuo, nurodydamas vadovo arba įgalioto asmens pareigas. Jei paraišką pasirašo
įgaliotas asmuo, prie paraiškos prideda įgaliojimo kopiją ir tai pažymi paraiškos dalyje
,,Pastabos“.
15) „A.V.“ – antspaudo vieta. Juridinis asmuo uždeda antspaudą (jei jį privalo turėti)
taip, kad jis liestų pareigų pavadinimą. Jeigu gamintojas fizinis asmuo, antspaudas
nededamas.
INFORMACIJA PAREIŠKĖJUI
1. Papildomos tiesioginės išmokos už kvotinį pieną mokamos pieno gamintojams,
atitinkantiems šiuos reikalavimus:
1.1.
2005 m. kovo 31 d. turėjusiems nustatytą 2004–2005 kvotos metų pieno
gamybos kvotą, įregistruotą kvotų administravimo informacinėje sistemoje;
1.2.
įsiregistravusiems Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre
valdos valdytoju arba partneriu;
1.3.
2004–2005 kvotos metais pardavusiems pieną patvirtintiems supirkėjams
arba tiesiogiai vartoti (pateikusiems Tiesioginių pardavimų 2004–2005 kvotos metų pieno
gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją).
2. Papildomos tiesioginės išmokos už kvotinį pieną neskiriamos gamintojui:
2.1. neatitinkančiam 1.1–1.3 punktuose minėtų reikalavimų;
2.2. už nepanaudotą gautos iš rezervo kvotos dalį, kuri bus paimta į nacionalinį rezervą
nuo 2005 m. balandžio 1 d., kai gamintojas:
- gavęs papildomą kvotą iš rezervo 2004–2005 kvotos metams nepanaudojo bent
70 proc. turimos kvotos;
- gavęs naują kvotą iš rezervo 2004–2005 kvotos metams nepanaudojo bent 50 proc.
turimos kvotos;
2.3. kuris yra patvirtintas paramos gavėju pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų planą
Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos priemonę.
____________
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Papildomų tiesioginių išmokų už kvotinį pieną
mokėjimo 2005 m. taisyklių
2 priedas
(suvestinės formos pavyzdys)
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
PAPILDOMŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KVOTINĮ PIENĄ PERDUODAMŲ DUOMENŲ
SUVESTINĖ

_________ Nr. _______
(data)

_________________________

Eil. Nr.

Pakelio Nr.

Pareiškėjo
vardas, pavardė
(įmonės
pavadinimas)

Pareiškėjo kodas

Valdos Nr.

Savivaldybės
kodas

Banko kodas

Atsiskaitomosios
sąskaitos Nr.

Išmokos suma, Lt

Autorizavimo
data

(sudarymo vieta)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Direktorius

_________________
(parašas)
A.V.
___________
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ
GALVIJUS MOKĖJIMO 2005 METAIS
2005 m. vasario 1 d. Nr. 3D-122
Vilnius
(Žin., 2005, Nr. 32-1056)

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo
(Žin., 2002, Nr. 72-3009) 9 straipsnio 1 ir 2 dalimis,
t v i r t i n u pridedamus:
1. Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus mokėjimo
2005 metais taisykles.
2. Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už karves žindenes ir telyčias
mokėjimo 2005 metais taisykles.
3. Gyvulių tankumo dėl ekstensyvumo priemokų prie specialiųjų išmokų už
bulius, karves žindenes ir telyčias nustatymo metodiką.
ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ

KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2005 m. vasario 22 d. raštu Nr. ((1.16-0203)-5K-0504161)-6K-0501914
Lietuvos savivaldybių asociacijos
2005 m. vasario 23 d. raštu Nr. (4)-SD-126
__________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2005 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 3D-122

PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ GALVIJUS
MOKĖJIMO 2005 METAIS TAISYKLĖS
Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus mokėjimo 2005 metais
taisyklės parengtos atsižvelgus į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą
žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas
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ūkininkams bei iš dalies pakeičiančio reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB)
Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB)
Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir
(EB) Nr. 2529/2001 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. gruodžio
22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2217/2004), 2004 m. spalio 29 d. Komisijos
reglamento (EB) Nr. 1973/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų
paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisyklių
(OL, 2004, 345 p. 1), 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB)
Nr. 796/2004, nustatančio išsamias kompleksinio paramos susiejimo,
moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės
paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir tam tikras
paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo ,,Dėl tiesioginių išmokų Lietuvos žemės ūkio veiklos
subjektams teikimo 2005 metais“ (Žin., 2004, Nr. 164-5982), Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 399 ,,Dėl
integruotos administravimo ir kontrolės sistemos įgyvendinimo“ (Žin., 2002,
Nr. 98-4375) nuostatas ir kitų nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų,
nustatančių tiesioginės paramos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo tvarką,
nuostatas.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų (toliau – tiesioginės išmokos)
už galvijus mokėjimo 2005 metais taisyklių (toliau – taisyklės) tikslas –
reglamentuoti paramos skyrimo tvarką ir reikalavimus, kuriais remiantis būtų
palaikomos galvijų laikytojų (toliau – laikytojai) pajamos.
2. Tiesioginės išmokos skiriamos tik už Lietuvos Respublikos arba kitos
Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės teritorijoje esančiose skerdyklose
paskerstus (toliau – paskerstus) ar į trečiąsias šalis eksportuotus (toliau –
eksportuotus) suaugusius galvijus.
3. Tiesioginės išmokos už 2005 m. laikytojams bus skiriamos iš Kaimo
rėmimo programos ir išmokamos per 3 kartus: už I–II ketvirčiais paskerstus ar
eksportuotus galvijus – rugsėjo–spalio mėnesiais, už III ketvirtį paskerstus ar
eksportuotus galvijus nuo IV ketvirčio iki 2006 m. I ketvirčio, o už IV ketvirtį
paskerstus ar eksportuotus galvijus – 2006 m. I ketvirtį, pabaigus vykdyti 16.1,
16.2, 18 punktuose nurodytas administravimo procedūras. Europos Komisijai
nepatvirtinus 4–6 punktuose nurodytų tiesioginių išmokų dydžių, jie gali būti
tikslinami.
4. Už karvę ar 8 ir daugiau mėnesių amžiaus bulių ar telyčią skiriama 90 Lt
skerdimo išmoka (išmokos kodas – 0610).
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5. Už 9 ir daugiau mėnesių amžiaus bulių skiriama 380 Lt specialioji išmoka
už bulių (išmokos kodas – 0615).
6. Prie specialiosios išmokos už bulių gali būti skiriama 150 Lt ekstensyvumo
priemoka (išmokos kodas – 0616), jei vykdomi 9 punkte nurodyti reikalavimai.
7. Skerdimo išmoką, specialiąją išmoką už bulių bei ekstensyvumo priemoką
gali gauti tik savo vardu galviją užregistravęs laikytojas, jeigu:
7.1. jis yra įregistruotas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo
registre žemės ūkio ir kaimo valdos (toliau – valda) valdytoju arba valdoje
vykdomos jungtinės veiklos partneriu (toliau – partneris).
Jau įregistruotoje valdoje partneris gali būti užregistruotas ir galviją išvežus iš
laikymo vietos, bet ne vėliau kaip iki ketvirčio, kurį galvijas buvo paskerstas ar
eksportuotas, pabaigos;
7.2. jo galvijas buvo paskerstas ar eksportuotas nuo 2005 m. sausio 1 d. iki
2005 m. gruodžio 31 d.;
7.3. galvijas buvo paskerstas ar eksportuotas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo
išvežimo iš laikytojo, išlaikiusio jį ne mažiau kaip 2 mėnesius, laikymo vietos;
7.4. savo galviją:
7.4.1. pardavė skersti Lietuvos Respublikos ar kitos ES valstybės teritorijoje
esančiai skerdyklai ar
7.4.2. pats pristatė skersti į skerdyklą grąžintiniais pagrindais, ar
7.4.3. pats eksportavo, ar
7.4.4. pardavė prekiautojui, atitinkančiam Prekybos galvijais ir kiaulėmis
veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinės maisto
veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. B1-349
(Žin., 2004, Nr.135-4916), kurį pastarasis per 1 mėnesį paskerdė ar eksportavo.
7.5. vykdė galvijo ženklinimo, registravimo ir identifikavimo reikalavimus
pagal Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234
(Žin., 2003, Nr. 60-2734).
8. Tiesioginės išmokos bus skiriamos ir tiems laikytojams, kurie iki 2005 m.
kovo 1 d. pardavė galviją gyvulių supirkėjui, įtrauktam į Valstybinės maisto
veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) sudarytą Supirkėjų sąrašą (Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. B1877 „Dėl gyvūnų supirkimo“ (Žin., 2004, Nr.161-5903), kuris jį per 1 mėn.
paskerdė ar eksportavo.
9. Ekstensyvumo priemoka gali būti skirta laikytojui kaip priedas prie
specialiosios išmokos už bulių, jeigu gyvulių tankumas (toliau – GT) iš anksto
Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) nepaskelbtą atskiru ministro įsakymu
nustatytą datą viename pašarinių kultūrų valdos hektare buvo ne daugiau kaip
1,4 sąlyginio gyvulio vieneto (toliau – SGV).
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GT apskaičiuojamas pagal Gyvulių tankumo dėl ekstensyvumo priemokų prie
specialiųjų išmokų už bulius, karves žindenes ir telyčias nustatymo metodiką.
II. ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

10. Laikytojas, norėdamas gauti specialiąją išmoką už bulių, skerdimo išmoką
ir ekstensyvumo priemoką:
10.1. privalo būti įregistruotos valdos valdytojas arba partneris ir turėti savo
vardu užregistruotus galvijus;
10.2. privalo valdoje tvarkyti gyvulių judėjimo apskaitą, t.y. pildyti Gyvulių
apskaitos žurnalą (GAŽ-1) ir jį saugoti;
10.3. ne vėliau kaip per 7 dienas galviją išvežus iš jo laikymo vietos
teritorinei VMVT turi pateikti teisingai užpildytą (įskaitant banko pavadinimą,
kodą ir sąskaitą tiesioginėms išmokoms pervesti) GŽ-2 formą (arba GŽ-2a)
,,Pranešimas apie gyvulių judėjimą ir prieauglio atsivedimą“;
10.4. turi leisti valdoje Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – NMA) darbuotojams atlikti nepraneštą patikrą, kurios metu
privalo pateikti prašomus gyvulių judėjimo pasikeitimų valdoje registravimo
dokumentus (pvz., Gyvulių apskaitos žurnalą, GŽ-2 ar GŽ-2a formas) bei leisti
atlikti galvijų, kurie yra valdoje ir už kuriuos dar nebuvo priskirtos tiesioginės
išmokos, fizinę kontrolę.
11. Skerdykla:
11.1. registruoja visus atgabentus ir joje paskerstus galvijus bei GŽ-5 formos
,,Pranešimas apie gyvulių skerdimą“ duomenis suveda į VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) gyvulių registro centrinę
duomenų bazę (toliau – CDB). Kompiuterinės duomenų perdavimo ryšių įrangos
neturinti skerdykla užpildytą GŽ-5 formą du kartus per savaitę (pirmadienį ir
ketvirtadienį iki 12.00 val.) pateikia teritorinei VMVT;
11.2. užtikrina, kad informacija apie paskerstus galvijus CDB būtų
užregistruota per 7 dienas nuo galvijo paskerdimo;
11.3. ne trumpiau kaip 5 metus saugo visus dokumentus, susijusius su
informacija apie galvijus, jų laikytojus;
11.4. privalo leisti NMA darbuotojams atlikti nepraneštą patikrą, kurios metu
tikrinami į CDB perkelti duomenys bei 11.3 punkte nurodyti dokumentai.
12. Teritorinė VMVT:
12.1. dėl eksportuojamų ir išvežamų galvijų išduoda Veterinarijos sertifikatą
ir veterinarijos sertifikato priedą, kuriame įrašomas kiekvieno išvežamo galvijo
identifikavimo numeris;
12.2. suveda iš laikytojų gaunamų GŽ-2 (arba GŽ-2a) formų duomenis į
CDB, taiso klaidas;
12.3. suveda iš skerdyklų, neturinčių kompiuterinės duomenų perdavimo
ryšių įrangos, surinktų GŽ-5 formų duomenis į CDB, taiso klaidas.
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13. Prekiautojas ar laikytojas, eksportavęs galviją:
13.1. per 7 darbo dienas teritorinei VMVT pateikia GŽ-2 formą (arba GŽ-2a)
apie galvijo išvežimo į kitą valstybę įvykį;
13.2. kartą į savaitę, bet ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 5 dienos, į
ŽŪIKVC parengtą interneto puslapį suveda duomenis apie išvežtus iš Lietuvos
Respublikos ar kitos ES valstybės teritorijos galvijus (galvijų laikytojo asmens ar
įmonės kodą, galvijo identifikavimo numerį, Veterinarijos sertifikato numerį,
valstybės, į kurią išvežtas galvijas, pavadinimą);
Dėl duomenų įvedimo kompiuterinio ryšio priemonėmis kreipiamasi į
ŽŪIKVC Gyvulių registro skyrių (V.Kudirkos g. 18, LT-03015 Vilnius, tel. (8 5)
264 88 60, 266 06 23) dėl vartotojų slaptažodžių suteikimo prieiti prie CDB arba
naudojamasi anksčiau suteiktais slaptažodžiais;
13.3. ne trumpiau kaip 5 metus saugo dokumentus, įrodančius galvijo
išvežimą iš Lietuvos Respublikos ar kitos ES valstybės teritorijos (Veterinarijos
sertifikatas, CMR važtaraštis su ES valstybių pasienio ir transporto veterinarijos
tarnybos ir muitinės žymomis);
13.4. eksportuoto Galvijo pasą ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 5 dienos
grąžina ŽŪIKVC;
13.5. privalo leisti NMA darbuotojams atlikti nepraneštą patikrą, kurios metu
tikrinami 13.3 punkte nurodyti dokumentai bei 13.2 punkte suvedimui į CDB
nurodyti duomenys.
14. Prekiautojas ar laikytojas, išvežęs iš Lietuvos Respublikos teritorijos
galviją į kitą ES valstybę:
14.1. privalo galviją paskersti, kad laikytojas galėtų gauti jam priklausančias
tiesiogines išmokas;
14.2. per 7 darbo dienas teritorinei VMVT pateikia GŽ-2 formą (arba GŽ-2a)
apie galvijo išvežimo į kitą ES valstybę įvykį;
14.3. kartą per savaitę, bet ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 5 dienos, į
ŽŪIKVC parengtą interneto puslapį suveda duomenis, įrodančius, kad galvijas
buvo paskerstas ES valstybės teritorijoje esančioje skerdykloje (galvijo laikytojo
asmens ar įmonės kodą, galvijo identifikavimo numerį ir paskerdimo datą,
Veterinarijos sertifikato numerį, valstybės, į kurią išvežtas galvijas, pavadinimą,
skerdyklos pavadinimą, adresą bei veterinarinio patvirtinimo numerį);
Dėl vartotojų slaptažodžių suteikimo prieiti prie CDB duomenims įvesti,
kreipiamasi į ŽŪIKVC Gyvulių registro skyrių 13.2 punkte nurodytu adresu arba
naudojamasi anksčiau suteiktais slaptažodžiais;
14.4. ne trumpiau kaip 5 metus saugo dokumentus, įrodančius galvijo
išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos ir paskerdimą kitoje ES valstybės
teritorijoje esančioje skerdykloje (Veterinarijos sertifikatas, skerdyklos pažyma
apie galvijo paskerdimą);
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14.5. privalo leisti NMA darbuotojams atlikti nepraneštą patikrą, kurios metu
tikrinami 14.4 punkte nurodyti dokumentai bei 14.3 punkte suvedimui į CDB
nurodyti duomenys.
15. ŽŪIKVC:
15.1. gauna, sutikrina su CDB esančia informacija bei apibendrina duomenis
iš teritorinių VMVT, skerdyklų, gyvulių supirkėjų (iki 2005 m. kovo 1 d.),
prekiautojų ir laikytojų apie paskerstus, eksportuotus, išvežtus į kitą ES valstybę
ir ten paskerstus galvijus;
15.2. pagal Gyvulių tankumo dėl ekstensyvumo priemokų prie specialiųjų
išmokų už bulius, karves žindenes ir telyčias nustatymo metodiką, apskaičiuoja
GT valdoje ekstensyvumo priemokai priskirti;
15.3. parengia 1 priede nurodytą pažymą ,,Apie specialiųjų išmokų už bulius,
skerdimo išmokų bei ekstensyvumo priemokų poreikį“ (toliau – pažyma), kurioje
nurodomi laikytojai, galintys gauti tiesiogines išmokas;
15.4. teikia už I–II ketvirčius – iki š. m. rugpjūčio 22 d., už III ketvirtį – iki š.
m. spalio 17 d., už IV ketvirtį – iki 2006 m. sausio 16 d. 15.3 punkte nurodytą
pažymą NMA (raštu bei kompiuterinio ryšio priemonėmis) bei savivaldybėms
(tik kompiuterinio ryšio priemonėmis).
Pažymoje duomenys pateikiami atskirai pagal savivaldybes ir išmokų kodus.
Duomenys, pateikti pažymoje ir kompiuterinėmis ryšių priemonėmis, turi sutapti;
15.5. laikytojus, kurie per savivaldybę kreipėsi su prašymais, kad ne dėl jų
kaltės ir dėl objektyvių priežasčių (kompiuterinių ryšių gedimų, skerdyklų,
veterinarijos gydytojų klaidų ir pan.) nebuvo skirtos tiesioginės išmokos, ne
vėliau kaip iki 2006 m. kovo 31 d. įtraukia į papildomai rengiamą pažymą, kurią
kartą per mėnesį pateikia NMA.
16. NMA:
16.1. remdamasi iš ŽŪIKVC gauta 15.3 punkte nurodyta pažyma, pagal
direktoriaus įsakymu patvirtintą kontrolės tvarką laikytojų valdose, skerdyklose,
pas prekiautojus organizuoja patikrą;
16.2. gavusi iš ŽŪIKVC 15.4 ar 15.5 punktuose nurodytas pažymas, per
10 darbo dienų apskaičiuoja išmokų sumą laikytojams ir pateikia ŽŪM
Ekonomikos ir finansų departamento Finansų skyriui pinigų užsakymo paraišką
apie lėšų poreikį specialiosioms išmokoms už bulius, skerdimo išmokoms bei
ekstensyvumo priemokoms išmokėti.
17. ŽŪM Buhalterinės apskaitos skyrius, gavęs iš Finansų skyriaus pinigų
užsakymo paraišką, per 5 darbo dienas teikia mokėjimo paraišką Finansų
ministerijai dėl lėšų pervedimo NMA.
18. NMA, gavusi lėšas, per 20 darbo dienų teikia pavedimus bankui pervesti
jas į neatrinktų patikrai laikytojų nurodytas bankų atsiskaitomąsias sąskaitas.
Pagal 16.1 punktą atrinktiems tikrinti laikytojams lėšos pervedamos per 5 darbo
dienas, gavus patikros rezultatus.
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19. Savivaldybė:
19.1. informuoja laikytojus pagal jų paklausimus apie priskirtas specialiąsias
išmokas už bulius, skerdimo išmokas bei ekstensyvumo priemokas;
19.2. NMA paprašius, raštu teikia trūkstamus duomenis apie jų teritorijoje
užregistruotus galvijų laikytojus;
19.3. prireikus padeda negavusiems tiesioginių išmokų laikytojams pagal
2 priede nurodytą formą surašyti 21 punkte nurodytus prašymus ir juos kartą į
mėnesį perduoda ŽŪIKVC.
III. PAPILDOMOS NUOSTATOS

20. Jei laikytojas po galvijo paskerdimo ar eksporto formoje GŽ-2 (arba GŽ2a) nepateikė visų duomenų ar pateikė neteisingus, juos gali papildyti ar
patikslinti, bet ne vėliau kaip per mėnesį išvežus galviją iš jo laikymo vietos,
pateikęs raštišką prašymą dėl duomenų patikslinimo ar atitaisymo teritorinei
VMVT.
21. Laikytojas dėl jam nežinomų priežasčių negavęs tiesioginių išmokų, ne
vėliau kaip iki 2006 m. kovo 31 d. gali kreiptis į savivaldybę, kurioje surašo
2 priede nurodytos formos prašymą ir prideda reikalavimą pagrindžiančius
dokumentus ar jų kopijas. Savivaldybė surinktus prašymus kartą per mėnesį
perduoda ŽŪIKVC, kuri informuoja apie tiesioginių išmokų neskyrimo
aplinkybes arba laikytojo įrašymą į papildomai rengiamą pažymą. Tiesioginės
išmokos pagal papildomus prašymus gali būti mokamos iki 2006 m. gegužės 31 d.
22. Laikytojo, atitikusio taisyklių 7.1 ir 7.5 punktuose nustatytus
reikalavimus, mirties atveju įpėdinis, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, pateikia
ŽŪIKVC 13.2 punkte nurodytu adresu prašymą dėl tiesioginių išmokų priskyrimo
ir prideda paveldėjimo faktą patvirtinančių dokumentų ir galvijo realizavimą nuo
2005 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. įrodančių dokumentų kopijas bei nurodo
banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos numerį. Išmokos įpėdiniui skiriamos
netaikant privalomo 2 mėnesių galvijo išlaikymo laikotarpio reikalavimo.
23. Pardavusiam galviją skersti ar eksportuoti laikytojui, kuris atitiko
taisyklių 7 punkte nustatytus reikalavimus, mirus ir nespėjus gauti tiesioginių
išmokų, įpėdinis, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, pateikia NMA (Blindžių g.
17, Vilnius) prašymą dėl tiesioginių išmokų išmokėjimo ir prideda paveldėjimo
faktą patvirtinančių dokumentų kopijas bei nurodo banko pavadinimą, kodą ir
sąskaitos numerį.
24. Jei laikytojo parduotas skerdyklai ar prekiautojui galvijas dėl nenumatytų
aplinkybių krito, ir duomenys apie jo paskerdimą į CDB nebuvo suvesti, apie tai
skerdykla ar prekiautojas ne vėliau kaip iki ketvirčio, kurį krito galvijas,
pabaigos, forma GŽ-2 (ar GŽ-2a) privalo informuoti teritorinę VMVT ir pateikti
ŽŪIKVC 13.2 punkte nurodytu adresu galvijo pirkimo dokumento kopiją bei
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skerdyklos veterinarijos
transportavimo metu.

gydytojo

patvirtinimą

apie

galvijo

kritimą

IV. ATSAKOMYBĖ

25. Už GŽ-2 (arba GŽ-2a) formų užpildymą ir jų pateikimą laiku bei
trūkstamų ar pasikeitusių banko rekvizitų pateikimą teritorinei VMVT, už
Gyvulių apskaitos žurnalo GAŽ-1 pildymą bei saugojimą atsako laikytojas.
26. Už GŽ-2 (arba GŽ-2a) formų užpildymą ir jų pateikimą laiku bei galvijų
paskerdimą ES teritorijoje esančioje skerdykloje ar jų eksportą įrodančių
duomenų suvedimą į CDB, dokumentų saugojimą atsako prekiautojas ar
laikytojas.
27. Už dokumentų, susijusių su galvijo paskerdimu, saugojimą, už teisingos,
aiškios ir laiku informacijos pateikimą iš skerdyklos į teritorinę VMVT ir
ŽŪIKVC atsako skerdyklos vadovas.
28. Skerdykla ar prekiautojas, kompetentingoms institucijoms nepateikę šių
taisyklių 11.1, 11.2, 13.1, 13.2, 14.2, 14.3, 24 punktuose nurodytos informacijos
nustatytais terminais, nevykdęs 11.3, 13.3, 13.4, 14.1, 14.4 punkte nustatytų
reikalavimų ar NMA darbuotojams kontrolės metu užfiksavus kitus pažeidimus,
dėl kurių laikytojas negaus tiesioginių išmokų, privalo atlyginti laikytojui dėl to
atsiradusius nuostolius, jeigu neįrodo, kad nuostoliai atsirado ne dėl jų kaltės.
29. Už informacijos pateikimą iš teritorinės VMVT į ŽŪIKVC CDB atsako
šių tarnybų vadovai, o už informacijos pateikimą iš ŽŪIKVC į NMA – ŽŪIKVC
direktorius.
30. Už patikrą, teisingą specialiųjų išmokų už bulius, skerdimo išmokų bei
ekstensyvumo priemokų apskaičiavimą, išmokėjimą laikytojams ir išmokėtų lėšų
apskaitą atsako NMA.
31. Skerdykla, laikytojas ar prekiautojas, neįleidęs ar kitaip kliudęs NMA
darbuotojams juos tikrinti, nepateikęs, nuslėpęs ar neleidęs tikrinti šių taisyklių
10.4, 11.4, 13.5 ir 14.5 punktuose nurodytos informacijos, klaidingai suteikęs
žinias, taip pat nevykdęs pareigūnų teisėtų reikalavimų, traukiamas atsakomybėn
pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso18817 straipsnį.
32. Laikytojas, gavęs specialiąją išmoką už bulių, skerdimo išmoką bei
ekstensyvumo priemoką neteisėtai, arba asmuo, prisidėjęs prie neteisėto paramos
gavimo (pvz., sąmoningai patvirtinęs klaidingus duomenis), atsako Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Be to, laikytojas netenka teisės į
išmokas už galvijus, numatytas 2006 metams.
___________
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Tiesioginių išmokų už galvijus
mokėjimo 2005 m. taisyklių
1 priedas
(Pažymos formos pavyzdys)
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
PAŽYMA
APIE SPECIALIŲJŲ IŠMOKŲ UŽ BULIUS, SKERDIMO IŠMOKŲ BEI EKSTENSYVUMO
PRIEMOKŲ POREIKĮ

_________ Nr. _______
(data)

_________________________
(sudarymo vieta)

Laikotarpis nuo _____________ iki _________________

Išmokos kodas

Savivaldybės kodas

Kiekis, nuo kurio
apskaičiuojama
išmokų suma

Mato vienetas vnt.

Žyma apie eksportą ar
skerdimą

Atsiskaito-osios
sąskaitos Nr.

Banko kodas

Trūkstamas pašarinių
kultūrų plotas, ha

Gyvulių tankumas
SGV/ha

Galvijų laikytojo
valdos ID Nr.

Galvijų laikytojo
pavardė ar įmonės
pavadinimas

Galvijų laikytojo
vardas

Asmens ar įmonės
kodas

Eil. Nr.

__________________ SAVIVALDYBĖ (KODAS) |__|__|

PASTABA. Pažyma pateikiama Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės
ūkio ministerijos
Direktorius

_________________
A.V.

_______________________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

_________
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Tiesioginių išmokų už galvijus
mokėjimo 2005 m. taisyklių
2 priedas
(Prašymo formos pavyzdys)

___________________________________________________________
(Laikytojo vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas)

___________________________________________________________
(Savivaldybė, seniūnija, vietovė, adresas, tel. Nr.)

(Asmens / įmonės kodas)

(Valdos numeris)

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui

PRAŠYMAS
2005Prašau įtraukti mane į papildomai rengiamą pažymą ______________________
(specialiajai išmokai už bulių, skerdimo
____________________________________________________________ gauti.
išmokai ir/ar ekstensyvumo priemokai)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Eil.
Nr.

Galvijo identifikavimo Nr.

Skerdimo data

Skerdimo / eksporto
įmonės pavadinimas

PRIDEDAMA. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______________

_________________________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

__________
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2005 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 3D-122

PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES
ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO 2005 METAIS TAISYKLĖS
Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už karves žindenes ir telyčias
mokėjimo 2005 metais taisyklės parengtos atsižvelgus į 2003 m. rugsėjo 29 d.
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės
paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam
tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies pakeičiančio reglamentus (EEB)
Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB)
Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000,
(EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu(EB) Nr. 2217/2004), 2004 m. spalio
29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004, nustatančio išsamias Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse
dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti
taikymo taisyklių (OL, 2004, 345, p. 1), Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl tiesioginių išmokų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams
teikimo 2005 metais“ (Žin., 2004, Nr.164-5982) nuostatas ir kitų nacionalinių ir
Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių tiesioginės paramos žemės ūkio veiklos
subjektams teikimo tvarką, nuostatas.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už karves žindenes ir telyčias
mokėjimo 2005 metais taisyklių (toliau – taisyklės) tikslas – reglamentuoti
paramos skyrimo tvarką ir reikalavimus, kuriais remiantis būtų palaikomos
gyvulių laikytojų pajamos.
2. Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos (toliau – išmokos) mokamos
iš Kaimo rėmimo programos už mėsinių veislių grynaveisles ir mišrūnes karves ir
telyčias nuo 8 mėn. amžiaus (toliau – žindenės ir telyčios). Europos Komisijai
nepatvirtinus 6–7 punktuose nurodytų išmokų dydžių, jie gali būti tikslinami.
3. Žindenė ir telyčia turi būti grynaveislė mėsinės veislės arba mišrūnė, gauta
kryžminimo būdu (mišrūnė gaunama pieninės veislės karvę apvaisinus mėsinių
veislių bulių sėkla, t.y. jos tėvas turi būti vienos iš mėsinių veislių grynaveislis
bulius).
4. Išmoka mokama fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – laikytojams),
įsiregistravusiems Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre
žemės ūkio ir kaimo valdos (toliau – valda) valdytoju arba valdoje vykdomos
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jungtinės veiklos partneriu bei laikantiems savo vardu suregistruotas ir
identifikuotas žindenes ir telyčias. Žindenių pienas neparduodamas.
5. Ūkiuose, laikančiuose melžiamas karves ir parduodančiuose daugiau kaip
120 tonų pieno per metus, žindenės turi būti laikomos atskiroje bandoje su
žindomais veršeliais.
6. Per metus už žindenę ir telyčią mokama 394 Lt (išmokos kodas 0501)
išmoka.
7. Laikytojui gali būti skirta 146 Lt (išmokos kodas – 0502) ekstensyvumo
priemoka kaip priedas prie išmokos už žindenę ar telyčią, jei gyvulių tankumas
(toliau – GT) iš anksto Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) nepaskelbtą
atskiru žemės ūkio ministro įsakymu nustatytą datą viename pašarinių kultūrų
valdos hektare buvo ne daugiau kaip 1,4 sąlyginio gyvulio vieneto (toliau –
SGV).
GT apskaičiuojamas pagal Gyvulių tankumo dėl ekstensyvumo priemokų prie
specialiųjų išmokų už bulius, karves žindenes ir telyčias nustatymo metodiką.
8. Išmokos mokamos už nustatyta tvarka VĮ Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) gyvulių registro centrinėje duomenų
bazėje (toliau – CDB) įregistruotas, turėtas 2005 m. kovo 31 d. ir išlaikytas ūkyje
nuo 2005 m. kovo 31 d. iki 2005 m. rugsėjo 30 d. (6 mėn.) žindenes ir telyčias.
9. Laikytojai privalo laikytis Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d.
įsakymu Nr. 3D-234 (Žin., 2003, Nr. 60-2734).
II. ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

10. Laikytojas, pretenduojantis į išmoką, savivaldybei pagal gyvenamąją vietą
nuo š. m. balandžio 1 d. iki birželio 1 d. pateikia šiuos dokumentus:
10.1. paraišką (1 priedas);
10.2. grynaveislių mėsinių veislių karvių ir telyčių kilmės pažymėjimo, o
mišrūnių – jų motinų sėklinimo pažymėjimo (iš jo nustatomas mišrūnės tėvas)
arba kilmės pažymėjimo kopijas, patvirtintas Valstybinės gyvulių veislininkystės
priežiūros tarnybos prie ŽŪM rajono valstybinio veislininkystės inspektoriaus
antspaudu, arba jo išduotą pažymą tuo atveju, jeigu karvės ir telyčios buvo
kergtos grynaveisliais aprobuotais mėsinių veislių buliais, nurodant jų laikymo
vietas, veislę ir ausų įsago numerį.
Kilus neaiškumams dėl mišrūnės žindenės ar telyčios tėvo kilmės, Lietuvos
veterinarijos akademijos Gyvūnų genetikos laboratorijoje gali būti atlikti
genetiniai jų tyrimai ir kilmė patvirtinama laboratorijos išduotoje pažymoje.
Tyrimo išlaidas apmoka gyvulio savininkas.
10.3. gyvulių apskaitos žurnalą (forma GAŽ-1) ar pranešimą apie gyvulių
judėjimą ir prieauglio atsivedimą (forma GŽ-2 (GŽ-2a) patikrinimui, ar
paraiškoje įrašyti gyvuliai tikrai yra žindenės ir telyčios.
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11. Laikytojas, pavėlavęs pateikti paraišką dėl svarbios priežasties
(nenugalima jėga, sunki liga, išvykimas iš šalies ir kt.) dar gali ją pateikti iki
birželio 30 d. kartu su prašymu ją priimti bei vėlavimo priežastį pateisinančiu
dokumentu. Savivaldybė, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima
rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paraiškos priėmimo.
12. Paraiškos pildomos 3 egzemplioriais, iš kurių pirmasis siunčiamas
ŽŪIKVC, antrasis lieka savivaldybėje, o trečiasis – laikytojui.
13. Priimdama paraišką, savivaldybė atlieka pirminį paraiškų ir kitų teikiamų
dokumentų patikrinimą. Patikrintas ir užregistruotas paraiškas per 10 darbo dienų
po paskutinės paraiškų priėmimo dienos pateikia ŽŪIKVC.
14. ŽŪIKVC:
14.1. paraiškų duomenis įveda į CDB, sutikrina su esamais duomenimis,
įtraukia žindenių ir telyčių judėjimo bei būklės pasikeitimų duomenis, patikrina,
ar žindenės ir telyčios buvo laikomos to paties laikytojo 6 mėnesius, t. y. nuo
2005 m. kovo 31 d. iki 2005 m. rugsėjo 30 d.;
14.2. pagal Gyvulių tankumo dėl ekstensyvumo priemokų prie specialiųjų
išmokų už bulius, karves žindenes ir telyčias nustatymo metodiką apskaičiuoja
valdoje GT ekstensyvumo priemokai nustatyti;
14.3. iki 2005 m. lapkričio 1 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės
ūkio ministerijos (toliau – NMA) pateikia pažymą (2 priedas) raštu ir
kompiuterinėje laikmenoje. Rašytinės pažymos ir duomenys kompiuterinėje
laikmenoje turi sutapti. Duomenys apie žindenes ir telyčias, CDB įregistruotas po
2005 m. kovo 31 d., neįskaitomi;
14.4. laikytojus, kurie kreipėsi į ŽŪIKVC su prašymais, kad ne dėl jų kaltės ir
dėl objektyvių priežasčių (kompiuterinio ryšio gedimo, ženklintojų klaidų pildant
formas ir pan.) nebuvo skirtos išmokos, ne vėliau kaip iki 2006 m. kovo 31 d.
įtraukia į papildomai rengiamą pažymą, kurią kartą per mėnesį pateikia NMA.
15. NMA:
15.1 gavusi duomenis iš ŽŪIKVC, apskaičiuoja išmokų sumą kiekvienam
laikytojui ir iki lapkričio 10 d., o pagal papildomas pažymas – iki einamojo
mėnesio pabaigos, pateikia ŽŪM Ekonomikos ir finansų departamento Finansų
skyriui pinigų užsakymo paraišką apie lėšų poreikį dėl išmokų už žindenes ir
telyčias bei ekstensyvumo priemokų iš Kaimo rėmimo programos išmokėjimo;
15.2. gavusi lėšas, per 5 darbo dienas pateikia bankams mokėjimo pavedimą
dėl jų pervedimo į laikytojų sąskaitas.
16. ŽŪM Buhalterinės apskaitos skyrius, gavęs Finansų skyriaus pinigų
užsakymo paraišką, teikia per 5 darbo dienas mokėjimo paraišką Finansų
ministerijai dėl lėšų pervedimo NMA.
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III. PAPILDOMOS NUOSTATOS

17. Laikytojas, pateikęs paraišką, bet dėl jam nežinomų priežasčių negavęs
išmokų, ne vėliau kaip iki 2006 m. kovo 1 d. gali kreiptis į ŽŪIKVC, kuris
informuoja apie išmokų neskyrimo aplinkybes arba laikytojo įrašymą į
papildomai rengiamą pažymą.
18. Laikytojo, pateikusio paraišką ir atitikusio taisyklių 4 punkte nustatytus
reikalavimus, mirties atveju įpėdinis, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, pateikia
ŽŪIKVC laisvos formos prašymą dėl išmokų priskyrimo ir prideda paveldėjimo
faktą patvirtinančių dokumentų kopijas bei nurodo banko pavadinimą, kodą ir
sąskaitos numerį.
19. Laikytojui, atitikusiam taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus, mirus
ir nespėjus pateikti paraiškos, įpėdinis, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą ir
įsiregistravęs valdos valdytoju, kartu su paraiška pateikia ŽŪIKVC laisvos
formos prašymą dėl išmokų priskyrimo ir prideda paveldėjimo faktą
patvirtinančių dokumentų kopijas.
IV. ATSAKOMYBĖ

20. Už paraiškose pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę
laikytojai.
21. Už paraiškų priėmimą, pirminį paraiškos ir su ja teikiamų dokumentų
patikrinimą ir jų pateikimą ŽŪIKVC atsako savivaldybės.
22. Už paraiškų formų atspausdinimą, platinimą, duomenų suvedimą į
kompiuterines laikmenas, paraiškų duomenų sutikrinimą su esamais CDB bazėje,
tikslinimą ir jų pateikimą NMA atsako ŽŪIKVC.
23. Už išmokų apskaičiavimą, lėšų išmokėjimą laikytojams ir lėšų apskaitą
atsako NMA.
24. Laikytojai, gavę išmokas neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėto
išmokų gavimo (sąmoningai patvirtino klaidingus duomenis), atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, be to, laikytojai netenka teisės į 2006 metų
išmokas už karves žindenes ir telyčias.
__________
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Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų
už
žindenes
telyčias
išmokėjimo
2005 metais taisyklių
1 priedas
(Paraiškos formos pavyzdys)
(Pildoma didžiosiomis raidėmis)
Vardas

Pavardė arba įmonės pavadinimas

Asmens (įmonės) kodas

Ūkio kodas

Telefonas

Savivaldybė (pagal gyvenamąją/registracijos vietą)

Seniūnija (pagal gyvenamąją/registracijos vietą)

Kaimas, miestelis ir kt. (pagal gyvenamąją vietą)

Adresas (gatvė, namo Nr., buto Nr.)

Banko pavadinimas

Ūkininko kodas (grafa pildoma, jei sąskaita atidaryta kaip ūkio sąskaita )

Banko kodas

Banko atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

__________________________
(savivaldybė)

PARAIŠKA PAPILDOMAI NACIONALINEI TIESIOGINEI IŠMOKAI
UŽ ŽINDENES IR TELYČIAS GAUTI
_____________
(data)
2005 m. kovo 31 d. ūkyje buvo įregistruotos ir laikomos šios žindenės ir telyčios:
Eil.
Nr.

Karvių žindenių ar
telyčių grupė

Gyvulio identifikacinis Nr.

Veislė

Pastabos

Prašau išmokėti išmokas už____grynaveisles karves žindenes,_____
grynaveisles telyčias,______ mišrūnes karves žindenes,______mišrūnes telyčias.
Esant didesniam žindenių skaičiui, kaip šios paraiškos priedas sudaromas
atskiras ūkininko (įmonės vadovo) patvirtintas jų sąrašas.

___________________
(įmonės vadovo pareigos)

___________

__________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

A.V.
Patikrinimą atliko: ________________
(pareigų pavadinimas)

___________ __________________
(parašas)

(vardas ir pavardė)
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Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų
už žindenes telyčias išmokėjimo
2005 metais taisyklių
2 priedas
(Pažymos formos pavyzdys)
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
PAŽYMA
APIE LAIKYTOJUS, PRETENDUOJANČIUS Į PAPILDOMAS NACIONALINES
TIESIOGINES IŠMOKAS UŽ ŽINDENES IR TELYČIAS 2005 METAIS
_________ Nr. _______
(data)

_________________________
(sudarymo vieta)

Išmokos kodas

Savivaldybės kodas

Kiekis, nuo kurio
apskaičiuojama
išmokų suma

Mato vienetas vnt.

Atsiskaitomosios
sąskaitos Nr.

Banko kodas

Trūkstamas pašarinių
kultūrų plotas, ha

Gyvulių tankumas
SGV/ha

Žemės ūkio ir kaimo
verslo registro Nr.

Asmens pavardė/
įmonės pavadinimas

Asmens vardas

Asmens/įmonės kodas

Eil. Nr.

__________________ SAVIVALDYBĖ (KODAS) |__|__|

PASTABA. Pažyma pateikiama Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės
ūkio ministerijos.
Direktorius

_________________
A.V.

_______________________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Rengėjo nuoroda)

_________
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2005 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 3D-122

GYVULIŲ TANKUMO DĖL EKSTENSYVUMO PRIEMOKŲ PRIE
SPECIALIŲJŲ IŠMOKŲ UŽ BULIUS, KARVES ŽINDENES IR
TELYČIAS NUSTATYMO METODIKA
1. Gyvulių tankumas (toliau – GT) dėl ekstensyvumo priemokų prie specialiųjų
išmokų išreiškiamas sąlyginio gyvulio vienetais (toliau – SGV) viename valdos pašarinių
kultūrų hektare ir nustatomas einamiesiems metams iš anksto Žemės ūkio ministerijos
(toliau – ŽŪM) nepaskelbtą atskiru ministro įsakymu nustatytą datą, perskaičiuojant
valdoje laikomas melžiamas karves, karves žindenes, telyčias, bulius, bei ėriavedes, už
kurias prašoma išmokų, panaudojant perskaičiavimo koeficientus:
Perskaičiavimo
koeficientas, SGV

Gyvulys

Melžiamos karvės, karvės žindenės, telyčios ir buliai, daugiau
1,0
kaip 24 mėnesių amžiaus
Buliai ir telyčios, nuo 6 mėnesių iki 24 mėnesių amžiaus
0,6
Ėriavedės
0,15
2. GT nustatomas pagal formulę:
SGV skaičius, gautas perskaičiavus gyvulius, laikytus valdoje ŽŪM nustatytą datą
GT=
Einamaisiais metais deklaruotas pašarinių kultūrų plotas, ha
3. Pasėlių plotai turi būti deklaruoti vadovaujantis Tiesioginių išmokų už žemės ūkio
naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2005 m. taisyklėmis,
patvirtintomis žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 3D-598 (Žin., 2004,
Nr. 165-6047), o GT skaičiavimui imami pašarinių kultūrų plotai neturi prieštarauti minėtų
taisyklių 21 punkto nuostatai.
4. Skaičiuojant einamaisiais metais valdoje deklaruotus pašarinių kultūrų plotus,
įtraukiami šie pasėlių plotai:
Eil.
Nr.

Pašarinės kultūros

Kodas

1.
2.
3.
4.

Daugiametės ganyklos – pievos (5 metų ir daugiau)
DG-1
Ganyklos – pievos (iki 5 metų)
GP-1
Šakniavaisiai pašariniai (be sėklojų ir pasodų)
SP-1
Augalai ar jų mišiniai pašarui (išskyrus ganyklas–pievas,
PS-1
daugiametes ganyklas – pievas, pašarinius šakniavaisius ir bulves)
5. Skaičiuojant GT valdoje:
5.1. pašarinių kultūrų plotas – tai toks valdoje naudojamas pašarinių kultūrų plotas,
kuriame ganyklos ir pievos (daugiamečių žolinių kultūrų plotai, skirti gyvuliams ganyti ir
pašarams ruošti) sudaro ne mažiau kaip 50 procentų;
5.2. SGV skaičius valdoje yra apskaičiuojamas perskaičiuojant į SGV visus ŽŪM
nustatytą datą valdoje buvusius gyvulius, kurie nurodyti 1 punkte.

_________
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ
ĖRIAVEDES MOKĖJIMO 2005 METAIS
2005 m. kovo 8 d. Nr. 3D-128
Vilnius
(Žin., 2005, Nr. 34-1115)

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros
įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009) 9 straipsnio 1 ir 2 dalimis,
t v i r t i n u Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes
mokėjimo 2005 m. taisykles (pridedama).
ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ

KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2005-03-02 raštu Nr. ((1.16-0203)-5K-0504522)-6K-0502260
Lietuvos savivaldybių asociacijos
2005-03-03 raštu Nr. (4)-SD-143
___________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2005 m. kovo 8 d.
įsakymu Nr. 3D-128

PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ
UŽ ĖRIAVEDES MOKĖJIMO 2005 M. TAISYKLĖS
Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo
2005 metais taisyklės parengtos vadovaujantis 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos
schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras
paramos schemas ūkininkams bei iš dalies pakeičiančio reglamentus (EEB)
Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB)
Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000,
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(EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2217/2004), 2004 m. spalio
29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004, nustatančio išsamias Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse
dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti
taikymo taisyklių (OL, 2004, 345, p. 1), Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl tiesioginių išmokų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams
teikimo 2005 metais“ (Žin., 2004, Nr. 164-5982) nuostatomis ir kitų nacionalinių
ir Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių tiesioginės paramos žemės ūkio
veiklos subjektams teikimo tvarką, nuostatomis.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų (toliau – išmoka) už ėriavedes
mokėjimo 2005 metais taisyklių (toliau – taisyklės) tikslas – reglamentuoti
paramos skyrimo tvarką ir reikalavimus, kuriais remiantis būtų palaikomos
ėriavedžių laikytojų pajamos.
2. Išmokos mokamos iš Kaimo rėmimo programos už ėriavedes, kurios yra
nors kartą atsivedę jauniklių. Europos Komisijai nepatvirtinus 4 punkte nurodyto
išmokos dydžio jis gali būti tikslinamas.
3. Išmoka mokama fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – laikytojams),
įsiregistravusiems Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre
Žemės ūkio ir kaimo valdos (toliau – valda) valdytoju arba valdoje vykdomos
jungtinės veiklos partneriu bei laikantiems ne mažiau kaip 10 savo vardu
įregistruotų ir identifikuotų ėriavedžių.
4. Už ėriavedę mokama 42 Lt (išmokos kodas 0701) išmoka per metus.
5. Išmokos mokamos už nustatyta tvarka valstybės įmonės Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) Gyvulių registre
įregistruotas, turėtas 2005 m. gegužės 1 d. ir išlaikytas ūkyje 100 d., pradedant
pirma diena po paskutinės paraiškų pateikimo laikotarpio dienos, ėriavedes.
6. Išmokos gavėjai privalo laikytis Gyvulių registravimo ir identifikavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio
16 d. įsakymu Nr. 3D-234 (Žin., 2003, Nr. 60-2734)
II. ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

7. Laikytojas, pretenduojantis į išmoką, savivaldybei, kurios teritorijoje yra jo
ūkis ar įmonė, nuo 2005 m. gegužės 1 d. iki liepos 1 d. pateikia šiuos
dokumentus:
7.1. paraišką (1 priedas);
7.2. gyvulių apskaitos žurnalą (forma GAŽ-1) ar pranešimą apie gyvulių
judėjimą ir prieauglio atsivedimą (forma GŽ-2 (GŽ-2a) patikrinimui.
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8. Laikytojas, pavėlavęs pateikti paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima
jėga, sunki liga, išvykimas iš šalies ir kt.), dar gali ją pateikti iki š.m. liepos 29 d.
kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežastį pateisinančiu dokumentu.
Savivaldybė, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima rašytinį
sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paraiškos priėmimo.
9. Paraiškos pildomos 3 egzemplioriais, iš kurių pirmas siunčiamas ŽŪIKVC,
antras lieka savivaldybėje, o trečias – laikytojui.
10. Priimdama paraišką, savivaldybė atlieka pirminį paraiškų ir kitų teikiamų
dokumentų patikrinimą. Patikrintas ir užregistruotas paraiškas per 10 darbo dienų
po paskutinės paraiškų priėmimo dienos pateikia ŽŪIKVC.
11. ŽŪIKVC:
11.1. paraiškų duomenis įveda į Gyvulių registro centrinę duomenų bazę
(toliau – CDB), sutikrina su esamais duomenimis, įtraukia ėriavedžių judėjimo
bei būklės pasikeitimų duomenis, patikrina, ar ėriavedės buvo laikomos to paties
laikytojo 100 dienų;
11.2. iki 2005 m. spalio 15 d. pateikia pažymą (2 priedas) raštu ir
kompiuterinėje laikmenoje Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – NMA). Rašytinės pažymos ir kompiuterinės laikmenos
duomenys turi sutapti. Duomenys apie ėriavedes, Gyvulių registre įregistruotas
po 2005 m. gegužės 1 d., neįskaitomi;
11.3. laikytojus, kurie kreipėsi į ŽŪIKVC su prašymais, kad ne dėl jų kaltės ir
dėl objektyvių priežasčių (kompiuterinio ryšio gedimo, ženklinimo klaidų pildant
formas ir pan.) nebuvo skirtos išmokos, ne vėliau kaip iki 2006 m. kovo 31 d.
įtraukia į papildomai rengiamą pažymą, kurią kartą per mėnesį pateikia NMA.
12. NMA:
12.1. gavusi duomenis iš ŽŪIKVC, apskaičiuoja išmokų sumą kiekvienam
laikytojui ir per 10 darbo dienų pateikia Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM)
Ekonomikos ir finansų departamento Finansų skyriui (toliau – Finansų skyrius)
pinigų užsakymo paraišką išmokoms mokėti iš Kaimo rėmimo programos;
12.2. gavusi lėšas, per 5 darbo dienas pateikia bankams mokėjimo pavedimą
dėl jų pervedimo į laikytojų sąskaitas.
13. ŽŪM Buhalterinės apskaitos skyrius, gavęs Finansų skyriaus pinigų
užsakymo paraišką, teikia per 5 darbo dienas mokėjimo paraišką Finansų
ministerijai dėl lėšų pervedimo NMA.
III. PAPILDOMOS NUOSTATOS

14. Laikytojas, pateikęs paraišką, bet dėl jam nežinomų priežasčių negavęs
išmokų, ne vėliau kaip iki 2006 m. kovo 1 d. gali kreiptis į ŽŪIKVC, kuris
informuoja apie išmokų neskyrimo aplinkybes arba laikytojo įrašymą į
papildomai rengiamą pažymą.
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15. Laikytojo, pateikusio paraišką ir atitikusio taisyklių 3 punkte nustatytus
reikalavimus, mirties atveju įpėdinis, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, pateikia
ŽŪIKVC laisvos formos prašymą dėl išmokų priskyrimo ir prideda paveldėjimo
faktą patvirtinančių dokumentų kopijas bei nurodo banko pavadinimą, kodą ir
sąskaitos numerį.
16. Laikytojui, atitikusiam taisyklių 3 punkte nustatytus reikalavimus, mirus
ir nespėjus pateikti paraiškos, įpėdinis, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą ir
įsiregistravęs valdos valdytoju, kartu su paraiška pateikia ŽŪIKVC laisvos
formos prašymą dėl išmokų priskyrimo ir prideda paveldėjimo faktą
patvirtinančių dokumentų kopijas.
IV. ATSAKOMYBĖ

17. Už paraiškose pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę
laikytojai.
18. Už paraiškų priėmimą, pirminį paraiškos ir su ja teikiamų dokumentų
patikrinimą ir pateikimą ŽŪIKVC atsako savivaldybės.
19. Už paraiškų formų atspausdinimą, platinimą, duomenų suvedimą į
kompiuterines laikmenas, paraiškų duomenų sutikrinimą su duomenimis,
esančiais CDB, tikslinimą ir pateikimą NMA atsako ŽŪIKVC.
20. Už išmokos dydžio apskaičiavimą, lėšų išmokėjimą laikytojams ir lėšų
apskaitą atsako NMA.
21. Laikytojai, gavę išmokas neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėto
išmokų gavimo (sąmoningai patvirtino klaidingus duomenis), atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, be to, laikytojai netenka teisės į kitų metų
išmokas už ėriavedes.
___________
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Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už
ėriavedes mokėjimo 2005 m. taisyklių
1 priedas
(Paraiškos formos pavyzdys)
(Pildoma didžiosiomis raidėmis)

Vardas

Pavardė arba įmonės pavadinimas

Asmens (įmonės) kodas

Laikytojo valdos ID numeris

Telefonas

Savivaldybė (pagal gyvenamąją/registracijos vietą)

Seniūnija (pagal gyvenamąją/registracijos vietą)

Kaimas, miestelis ir kt. (pagal gyvenamąją vietą)

Adresas (gatvė, namo Nr., buto Nr.)

Banko pavadinimas

Ūkininko kodas (pildoma, jei sąskaita atidaryta kaip ūkio sąskaita )

Banko kodas

Banko atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

______________________________________________________
(savivaldybė)

PARAIŠKA PAPILDOMAI NACIONALINEI TIESIOGINEI IŠMOKAI
UŽ ĖRIAVEDES GAUTI
_______________
(data)

Ėriavedės
2005 m. gegužės 1 d. ūkyje buvo įregistruotos ir laikomos šios ėriavedės:
Eil. Nr.

Ėriavedžių registracijos Nr.

Eil. Nr.

Ėriavedžių registracijos Nr.

(Esant didesniam ėriavedžių skaičiui, kaip šios paraiškos priedas sudaromas atskiras,
ūkininko (įmonės vadovo) patvirtintas jų sąrašas)

Prašau išmokėti išmoką už _______ ėriavedes.
______________________
________ _________________________
(įmonės vadovo pareigos)

(parašas)
A.V.

Sutikrinta:_________________
(pareigų pavadinimas)
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___________ ________________________
(parašas)

(vardas ir pavardė)
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Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už
ėriavedes mokėjimo 2005 m. taisyklių
2 priedas
(Pažymos formos pavyzdys)

ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
PAŽYMA
APIE LAIKYTOJUS, PRETENDUOJANČIUS Į PAPILDOMAS
NACIONALINES TIESIOGINES IŠMOKAS UŽ ĖRIAVEDES 2005 M.
_________Nr._________
(data)

___________________
(sudarymo vieta)

Išmokos kodas

Savivaldybės
kodas

Kiekis, nuo kurio
apskaičiuojama
išmokų suma,
vnt.

Matavimo
vienetas, vnt.

Atsiskaitomosios
sąskaitos Nr.

Banko kodas

Laikytojo valdos
ID numeris

Asmens pavardė/
Įmonės
pavadinimas

Asmens vardas

Asmens/įmonės
kodas

Eil. Nr.

______________ SAVIVALDYBĖS (KODAS |__|__|)

PASTABA. Pažyma pateikiama Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės
ūkio ministerijos
Direktorius
(parašas)

(vardas ir pavardė)

A.V.

(Rengėjo nuoroda)

___________
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS

DĖL TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR
PASĖLIŲ PLOTUS ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS
2005 M. TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2004 m. lapkričio 3 d. Nr. 3D-598
Vilnius
(Žin., 2004, Nr. 165-6047)
2005 m. kovo 1 d., Nr. 3D-107 (Žin., 2005, Nr. 31-1011)[1]

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo
(Žin., 2002, Nr. 72-3009) 9 straipsnio 2 dalimi:
1. T v i r t i n u Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus
administravimo bei kontrolės 2005 m. taisykles (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintų taisyklių 1 priede
nurodytos Paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių
plotus 2005 m. gauti duomenys naudojami ir kompensacinėms išmokoms
administruoti.
ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

JERONIMAS KRAUJELIS

SUDERINTA
Lietuvos savivaldybių asociacijos
2004-09-28 raštu Nr. (4)-SD-750
__________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2004 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 3D-598

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ
PLOTUS ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS 2005 M. TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus
administravimo bei kontrolės 2005 m. taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos
vadovaujantis šių teisės aktų nuostatomis: 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų
fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai, iš dalies pakeičiančio bei panaikinančio
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tam tikrus reglamentus, 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą
žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas
ūkininkams bei iš dalies pakeičiančio reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB)
Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB)
Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir
(EB) Nr. 2529/2001, 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB)
Nr. 796/2004, nustatančio kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir
integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente
(EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal
bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos
schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles, Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2002 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 399 „Dėl integruotos administravimo ir
kontrolės sistemos įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 98-4375), kitų nacionalinių ir
Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių tiesioginės paramos žemės ūkio veiklos
subjektams teikimo tvarką, nuostatomis.
2. Šių taisyklių tikslas – nustatyti paramos skyrimo tvarką ir reikalavimus
subjektams, norintiems gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir
pasėlių plotus.
3. Parama, teikiama subjektams pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano
priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos
apribojimais“ bei kitas minėto plano priemones, administruojama atskiru ministro
įsakymu nustatyta tvarka.
4. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:
Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.
Daugiametė ganykla – pieva (užsėta daugiametėmis žolėmis arba natūrali) –
nenaudojamas sėjomainoje penkis ar daugiau metų žemės plotas, skiriamas
gyvuliams ganyti, žolei ar šienui gaminti. Daugiametės pievos gali būti
traktuojamos ganyklomis, jeigu jose yra ganomi gyvuliai ir iš jų gautas derlius
naudojamas pašarų gamybai.
Deklaruotas laukas – paraiškoje tiesioginei išmokai už žemės ūkio
naudmenų ir pasėlių plotus gauti nurodytas laukas.
IAKS – integruota administravimo ir kontrolės sistema.
Ilgalaikė sankcija – pareiškėjui taikomas išmokos dydžio sumažinimas,
papildantis einamaisiais kalendoriniais metais pareiškėjui taikomą sankciją ir
galiojantis trejus kalendorinius metus nuo kalendorinių metų, kuriais buvo
nustatytas pažeidimas. Ilgalaikė sankcija apskaičiuojama pagal paraiškoje
deklaruoto ploto ir faktiškai nustatyto ploto skirtumą ir trejus metus
išskaičiuojama iš pareiškėjui mokėtinų išmokų.
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Neteisingas deklaravimas – tokia situacija, kai nustatoma, kad pareiškėjas
deklaravo didesnį žemės ūkio naudmenų plotą nei jis valdo ar kuriame užsiima
žemės ūkio veikla.
Nuotolinė patikra – patikra, atliekama kosminio vaizdo (palydovinės
nuotraukos) pagrindu.
Paraiška – pareiškėjo užpildytas šių taisyklių 1 priedu nustatytos formos
dokumentas išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti.
Pareiškėjas – žemės ūkio veiklos subjektas, nustatyta tvarka pateikęs
paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti.
Pasėlis – paraiškoje deklaruotame lauke nurodytas augalų pasėlis.
Reikalavimų nesilaikymo mastas – bent vieno iš reikalavimų, nustatytų šių
taisyklių 9 punkte, nesilaikymo sukeltų pasekmių dydis, nustatomas atsižvelgiant
į tai, ar reikalavimo nesilaikymo sukeltos pasekmės apsiriboja tik poveikiu žemės
ūkio ir kaimo valdai, ar turi platesnį poveikį (t. y. pasekmės svarbios).
Reikalavimų pakartotinis nesilaikymas – trijų iš eilės einančių metų
laikotarpiu daugiau negu vieną kartą to paties reikalavimo, nustatyto šių taisyklių
9 punkte, nustatytas neatitikimas, su sąlyga, kad žemės ūkio subjektas buvo
informuotas apie ankstesnius nustatytus reikalavimų nesilaikymus ir turėjo
galimybę imtis priemonių, kad ankstesnių reikalavimų nesilaikymų nebeliktų.
Remiama grupė – vienas arba daugiau auginamų žemės ūkio augalų, už
kurių pasėlių hektarą mokama vienodo dydžio tiesioginė išmoka, arba žemės ūkio
augalai, kurių plotams taikomi tam tikri apribojimai (pvz., bulvės, skirtos
perdirbti į krakmolą).
Sankcija – pareiškėjui taikomas tiesioginės išmokos dydžio sumažinimas dėl
reikalavimų tiesioginėms išmokoms gauti nesilaikymo.
STIS – supaprastintų tiesioginių išmokų informacinė sistema.
Tiesioginė išmoka (toliau – išmoka) – pagal paraiškos duomenis ir patikrų
rezultatus apskaičiuojama paramos suma. Išmoką sudaro pagrindinė ir papildoma
dalys.
Tyčinis neteisingas deklaravimas – pakartotinis neteisingas to paties žemės
ūkio naudmenų ar pasėlių ploto deklaravimas. Atvejis, kai vietoj pasėlių, už
kuriuos mokama tik pagrindinė išmokos dalis (arba išmokos visai nėra
mokamos), ploto pareiškėjas deklaravo pasėlių, už kuriuos jis turi realią
galimybę gauti papildomą išmokos dalį, plotą. Atvejis, kai vietoj pasėlių, už
kuriuos mokama mažesnė papildoma išmokos dalis, ploto pareiškėjas deklaravo
pasėlių, už kuriuos jis turi realią galimybę gauti didesnę papildomą išmokos dalį,
plotą. Atvejis, kai nustatoma, kad pareiškėjas deklaravo plotą, kuriame neužsiima
žemės ūkio veikla. Taip pat atvejis, kai pareiškėjas prašo išmokų už akivaizdžiai
apleistas, nedirbamas bei neprižiūrimas (apaugusias medžiais, krūmais) žemės
ūkio naudmenas [1].
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Tyčinis reikalavimų nesilaikymas – atvejis, kai nustatomas bent vienas iš šių
taisyklių 9 punkte nustatytų geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės
reikalavimų nesilaikymas (išskyrus atvejus, kai plotas, kuriame nustatytas bent
vienas iš minėtų reikalavimų nesilaikymas, sudaro iki 3 proc. viso ploto, už kurį
skaičiuojama pagrindinė išmokos dalis) [1].
Žemės ūkio ir kaimo valdos perdavimas – žemės ūkio ir kaimo valdos
pardavimas, išnuomojimas ar bet kokia perdavimo naudoti iš vieno žemės ūkio
veiklos subjekto ar jų grupės kitam žemės ūkio subjektui ar jų grupei forma.
Žemėlapis – nustatytos formos žemės blokų žemėlapio fragmentas.
Žemės ūkio ir kaimo valda (toliau – valda) – fizinio ar juridinio asmens
arba kelių asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla arba tokia veikla, kuri teisės
aktuose apibrėžta kaip alternatyvi žemės ūkio veiklai, vykdomos gamybos,
teikiamų paslaugų ir gamybinio potencialo visuma, susijusi bendrais valdymo,
techniniais ir ekonominiais santykiais.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras – valstybės
registras, kuriame įregistruojamos valdos ir tvarkomi jų registravimo duomenys.
Žemės ūkio veiklos subjektas – asmuo, įregistruotas įstatymų ar kitų teisės
aktų nustatyta tvarka ir užsiimantis žemės ūkio veikla.
Žemės ūkio naudmenų ar pasėlių laukas (toliau – laukas) – vieno žemės
ūkio veiklos subjekto dirbamas deklaruotas vientisas žemės plotas.
Žemės blokas (toliau – blokas) – vientisas žemės plotas, ribojamas natūralių
gamtinių ir dirbtinių objektų ir turintis jam būdingas gamtines savybes, vyraujantį
dangos tipą bei ūkinio naudojimo ypatumus.
5. Pagrindinė išmokos dalis pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą
mokama už žemės ūkio naudmenas (ariamąją žemę, ganyklas – pievas,
daugiametes ganyklas – pievas, sodus, uogynus ir pan.), papildoma išmokos dalis
mokama už tas žemės ūkio naudmenas, kuriose auginami pasėliai, nurodyti šių
taisyklių 2 priedo VII skyriuje pateikto klasifikatoriaus dalyse „ES remiami
pasėliai“ ir „Linai“.
II. REIKALAVIMAI IŠMOKOMS GAUTI

6. Pareiškėjo valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir
kaimo verslo registre.
7. Pareiškėjui būtina deklaruoti visus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus,
taip pat ir tas žemės ūkio naudmenas, už kurias išmokos nėra mokamos.
8. Išmokas galima gauti tik už tas žemės ūkio naudmenas, kurios 2003 m.
birželio 30 d. buvo geros agrarinės būklės, nepaisant, ar minėtą dieną jos buvo
naudojamos gamybai, ar ne. Patikros metu nustačius, kad pareiškėjas prašo
išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas bei neprižiūrimas (apaugusias
medžiais, krūmais) žemės ūkio naudmenas, laikoma, kad jos 2003 m. birželio
30 d. nebuvo geros agrarinės būklės, paramai netinkamos bei jų plotai iš
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paramai tinkamo žemės ūkio naudmenų ploto atimami (t. y. ateityje už tokius
plotus paramos prašyti nebus leidžiama). Valstybės įmonė Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – Centras), remdamasis Agentūros
pateiktais patikros vietoje duomenimis, užtikrina pasėlių laukų blokų duomenų
bazės tikslinimą, išskirdamas žemės ūkio naudmenų, kurios 2003 m. birželio 30 d.
nebuvo geros agrarinės būklės, plotus [1].
9. Geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės žemės ūkio naudmenos, už
kurias prašoma išmokų, turi atitikti šiuos reikalavimus:
9.1. ariamoje žemėje turi būti auginami žemės ūkio augalai arba laikomas
sideracinis ar juodasis pūdymas. Juodąjį pūdymą reikia periodiškai įdirbti arba
naudoti chemines priemones, siekiant išnaikinti piktžoles ir pagerinti dirvožemio
kokybę;
9.2. pievos – ganyklos, taip pat daugiametės pievos – ganyklos turi būti geros
būklės, naudojamos gyvuliams ganyti arba ne rečiau kaip kartą per metus (iki
liepos 1 d.) nušienaujamos. Šis reikalavimas netaikomas vietovėms su
aplinkosaugos apribojimais (t. y. paukščių apsaugai svarbioms vietovėms (Natura
2000 vietovėms), kurioms mokama kompensacinė parama pagal Kaimo plėtros
2004–2006 metų plano priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir
vietovės su aplinkosaugos apribojimais“), ir plotams, kuriems mokama
kompensacinė parama pagal minėto plano priemones „Kraštovaizdžio tvarkymo
programa“ bei „Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos įrengimo
pievoje bei ariamoje žemėje ir apsaugos nuo erozijos programa“, taip pat
medingųjų augalų (pvz., facelijų, barkūnų, esparcetų ir jų mišinių) plotams [1];
9.3. šienas ar žalioji masė turi būti sutvarkyti ir išvežti iš lauko iki rugpjūčio
1 d. Šienas, šiaudų ir augalų liekanos gali būti sudėti į kūgius. Šis reikalavimas
netaikomas vietovėms su aplinkosaugos apribojimais (t. y. paukščių apsaugai
svarbioms vietovėms (Natura 2000 vietovėms), kurioms mokama kompensacinė
parama pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Mažiau palankios
ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais“), ir plotams,
kuriems mokama kompensacinė parama pagal minėto plano priemones
„Kraštovaizdžio tvarkymo programa“ bei „Paviršinio vandens telkinių pakrančių
apsaugos juostos įrengimo pievoje bei ariamoje žemėje ir apsaugos nuo erozijos
programa“, taip pat medingųjų augalų (pvz., facelijų, barkūnų, esparcetų ir jų
mišinių) plotams;
9.4. ariamoje žemėje bei pievų-ganyklų, taip pat daugiamečių pievų-ganyklų
plotuose neturi būti medžių ir krūmų (tokie plotai turi būti pamatuoti ir į plotą
išmokai gauti neįskaitomi, bet turi būti deklaruojami kaip „Apaugę plotai“
(pagal klasifikatoriaus dalį „Plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės
išmokos“), išskyrus pavienius medžius, kurie yra tradicinio kraštovaizdžio dalis ir
jų laja netrukdo deklaruojamiems augalams augti (t. y. jų neužgožia) arba
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neapriboja to ploto panaudojimo kitai žemės ūkio veiklai vykdyti (pvz., gyvuliams
ganyti, šienauti) [1];
9.5. pievų-ganyklų, taip pat daugiamečių pievų-ganyklų plotuose neturi būti
sustabarėjusių, taip pat sėklas subrandinusių arba išbarsčiusių piktžolių (kiečių,
pelynų, usnių, varnalėšų, dilgelių ir kt.). Piktžolėti plotai turi būti deklaruojami
kaip „Apaugę plotai“ (pagal klasifikatoriaus dalį „Plotai, už kuriuos nemokamos
tiesioginės išmokos“). Pavienių piktžolių ar žolės kupstų buvimas nelaikomas
pažeidimu [1].
10. Papildomą išmokų dalį galima gauti tik už tas žemės ūkio naudmenas,
kuriose 2003 m. birželio 30 d. nebuvo daugiamečių ganyklų ar pievų, kitų
daugiamečių augalų (uogynų, sodų (vaismedžių), medžių ir kt.) ir kurios buvo
naudojamos žemės ūkio veiklai.
11. Mažiausias žemės ūkio naudmenų plotas, už kurį mokamos tiesioginės
išmokos, yra 1 ha. Jį gali sudaryti ne mažesni nei 0,1 ha laukai.
12. Jei laukai skirti sėklininkystei ir moksliniams tyrimams, leidžiama prašyti
papildomos išmokos dalies už mažesnius nei 0,1 ha dydžio laukus, bet ne
mažesnius nei 0,01 ha.
13. Viename lauke galima auginti tik vienos rūšies augalus arba jų mišinius,
už kuriuos mokama papildoma išmokos dalis (išskyrus šių taisyklių 17 punkto
pirmojoje pastraipoje nustatytus atvejus) [1].
14. Už laukus, už kuriuos pareiškėjas prašo paramos pagal Kaimo plėtros
2004–2006 metų plano priemones (pvz., priemonės „Agrarinė aplinkosauga“,
„Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosauginiais
apribojimais“), taip pat paramos pagal sausųjų pašarų bei pluoštinių linų gamybos
schemas, papildoma išmokos dalis mokama, jei jie atitinka papildomai išmokų
daliai gauti nustatytus reikalavimus.
15. Jei laukas (-ai), už kurio (-ių) pasėlius mokama tik pagrindinė išmokos
dalis, yra mažesnis (-i) nei 0,1 ha, yra įsiterpęs (-ę) ar ribojasi su lauku, už kurio
pasėlius taip pat mokama tik pagrindinė išmokos dalis, – tokį lauką galima
deklaruoti kaip bendrą (vieną) lauką, deklaruojant jame auginamus augalus kaip
„Kiti žemės ūkio augalai“ (pagal klasifikatoriaus dalį „Kiti laukai“). Už tokį
sujungtą lauką mokama tik pagrindinė išmokos dalis.
16. Jei laukas (-ai), už kurio (-ių) pasėlius mokamos ir pagrindinė, ir
papildoma išmokos dalys, yra mažesnis (-i) nei 0,1 ha, yra įsiterpęs (-ę) ar ribojasi
su lauku, už kurio pasėlius mokama tik pagrindinė išmokos dalis, – tokį lauką
galima deklaruoti kaip bendrą (vieną) lauką, deklaruojant jame auginamus
augalus kaip „Kiti žemės ūkio augalai“ (pagal klasifikatoriaus dalį „Kiti laukai“).
Už tokį sujungtą lauką mokama tik pagrindinė išmokos dalis.
17. Jei laukas (-ai), už kurio (-ių) pasėlius mokama ir pagrindinė, ir
papildoma išmokos dalis, yra mažesnis (-i) nei 0,1 ha, yra įsiterpęs (-ę) ar
ribojasi su lauku, už kurio pasėlius taip pat mokama ir pagrindinė, ir tokio pat
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dydžio papildoma išmokos dalis, – tokį lauką galima deklaruoti kaip bendrą
(vieną) lauką, deklaruojant jame auginamus augalus kaip „Sujungtas pasėlių
laukas“ (pagal klasifikatoriaus dalį „ES remiami pasėliai“). Už tokį sujungtą
lauką mokama ir pagrindinė, ir papildoma išmokos dalis [1].
Jei laukas (-ai), už kurio (-ių) pasėlius mokama ir pagrindinė, ir papildoma
išmokos dalis, yra mažesnis (-i) nei 0,1 ha, yra įsiterpęs (-ę) ar ribojasi su lauku,
už kurio pasėlius mokamos ir pagrindinė, ir kitokio dydžio papildoma išmokos
dalis (t. y. pluoštinių linų, bulvių, skirtų perdirbti į krakmolą, ir baltyminių
augalų (žirnių, lauko pupų ir saldžiųjų lubinų) laukai, sujungti tarpusavyje ar su
kitų pasėlių, išvardytų šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje pateikto klasifikatoriaus
dalyje „ES remiami pasėliai“, laukais), – tokį lauką galima deklaruoti kaip
bendrą (vieną) lauką, deklaruojant jame auginamus augalus kaip „Kiti žemės
ūkio augalai“ (pagal klasifikatoriaus dalį „Kiti laukai“). Už tokį sujungtą lauką
mokama tik pagrindinė išmokos dalis [1].
18. Jei vientisas pievų-ganyklų, taip pat daugiamečių pievų-ganyklų plotas
(laukas) naudojamas kelių asmenų, tai kiekvieno iš jų naudojamo ploto (lauko)
dalis turi būti atskirta aiškiomis ribomis. Ribos turi būti pažymėtos taip, kad
einant bet kuria lauko kraštine galima būtų matyti lauko ribą ir per kalendorinius
metus ji negalėtų natūraliai išnykti arba būti pakeista [1].
Atskiro asmens naudojamo lauko dalies atskyrimu aiškiomis ribomis laikytini
lauko kampiniuose ir tarpiniuose taškuose (priklausomai nuo lauko reljefo ir
konfigūracijos) įkasti (įkalti) ilgalaikiai, stambūs, aiškiai matomi vienas nuo kito
mediniai, betoniniai ar metaliniai stulpeliai (kad būtų galima matyti lauko ribą),
taip pat atskiro asmens naudojamo lauko dalies atskyrimas kitu būdu (pvz., tvora,
medžių arba krūmų eile ar pan.) [1].
Patikros vietoje metu neradus aiškių deklaruoto lauko ribų, laukas laikytinas
kaip nesantis ir pareiškėjui taikomos šių taisyklių 38.1.1–38.1.3 punktuose
nustatytos sankcijos dėl neteisingo deklaravimo [1].
19. Pasėliai, nurodyti šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje pateikto
klasifikatoriaus dalyse „ES remiami pasėliai“ ir „Linai“, turi būti auginami, taip
pat tie žemės plotai įdirbami, apsėjami ir prižiūrimi pagal šalies sąlygas
atitinkančius agrotechninius reikalavimus. Augalai turi būti auginami bent jau iki
jų žydėjimo pradžios. Baltymingų augalų derliaus negalima nuimti anksčiau nei
pasiekiama pieninė branda. Papildomi reikalavimai papildomai tiesioginių
išmokų daliai už atskirų pasėlių (bulvių, skirtų perdirbti į krakmolą, žolių ir linų
sėklai, ankštinių augalų (vikių, lęšių, dvispalvių raženių), baltymingų augalų
(saldžiųjų lubinų, žirnių, lauko pupų), pluoštinių linų) plotus gauti nustatyti
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3D654 ,,Dėl papildomų reikalavimų mokant papildomą tiesioginių išmokų dalį už
bulvių, skirtų perdirbti į krakmolą, linų ir žolių, skirtų sėklai, baltymingų augalų,
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ankštinių augalų bei pluoštinių linų plotus 2005 metais“ (Žin., 2004, Nr. 1796631) [1].
20. Jei patikros vietoje metu nustatoma, kad augalai, kurie jau buvo pradėję
žydėti ar pasiekę atitinkamą brandą, yra nuimti ir dirva pradėta ruošti kitiems
žemės ūkio augalams auginti, pareiškėjui suteikiama galimybė pateikti
papildomus įrodymus, kad tikrinamame lauke buvo auginami paraiškoje
deklaruoti žemės ūkio augalai. Papildomi įrodymai gali būti ražienų ar augalų
liekanos lauke ar jo pakraščiuose, žemės ūkio technikos apsisukimo vietose bei
kitur. Žemės ūkio bendrovių papildomu dokumentu, įrodančiu buvusio pasėlio
vietą bei jo rūšį, gali būti metinio periodiškumo sėjos statistinė ataskaita (ŽŪ-04),
patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. DĮ-103 (Žin., 2004,
Nr. 80-2873).
21. Pasėlių, deklaruotų pagal šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje pateikto
klasifikatoriaus dalį „ES remiami pasėliai“, plotai negali būti naudojami nustatant
gyvulių tankumą, skaičiuojamą pareiškėjui prašant specialiųjų išmokų už bulius ir
karves žindenes, taip pat ekstensyvumo išmokų (t. y. jie negali būti įskaityti į
pašarinių augalų plotus). Nustatant gyvulių tankumą, skaičiuojamą pareiškėjui
prašant ekstensyvumo išmokų, ne mažiau kaip 50 proc. pašarinių augalų ploto
turi sudaryti ganyklos – pievos. Gyvulių tankumas valdoje apskaičiuojamas pagal
atskiru ministro įsakymu nustatytą tvarką.
III. INFORMACIJOS TEIKIMO IR APDOROJIMO TVARKA

22. Pareiškėjas:
22.1. deklaruojamus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus įbraižo
žemėlapiuose pagal ministro įsakymu patvirtintas taisykles;
22.2. užpildo paraišką pagal šių taisyklių 1 priede pateiktą formą ir 2 priede
pateiktą pildymo instrukciją. Pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką (išskyrus
šių taisyklių 25 punkte numatytus atvejus);
22.3. užpildytą paraišką bei žemėlapius nuo 2005 m. kovo 1 d. iki birželio
1 d. pateikia seniūnijoje dirbantiems savivaldybės ar jos deleguotiems
specialistams arba kitam savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui
pagal pareiškėjo valdos centro adresą [1].
23. Savivaldybė:
23.1. suteikia informaciją paramos teikimo klausimais;
23.2. priima paraiškas ir kitus dokumentus;
23.3. patikrina, ar paraiškos tinkamai užpildytos ir ar pateikti žemėlapiai;
23.4. pagal šių taisyklių 4 priede pateiktą instrukciją registruoja paraiškas bei
kitus dokumentus 3 priede pateiktos formos žurnale;
23.5. suformuoja atskirą kiekvieno pareiškėjo dokumentų bylą;
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23.6. kartą per savaitę bylas bei vėliau gautus kitus dokumentus pristato į
Agentūros Kontrolės departamento teritorinį skyrių (toliau – KDTS), kurio
veiklos teritorijoje yra savivaldybė.
23.7. teikia pareiškėjams duomenis apie žemės blokų, kuriuose jie deklaruoja
žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukus, plotus, fiksuotus pasėlių laukų blokų
duomenų bazėje [1].
24. Pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos iki 2005 m. birželio 27 d., už
kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinę paramos sumą mažinant 1 proc.,
išskyrus vėlavimo atvejus, nepriklausančius nuo pareiškėjo valios (pvz.:
pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi
stiprų poveikį valdai). Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 10 darbo
dienų nuo tada, kai atsiranda tokia galimybė, kartu su paraiška pateikia prašymą
priimti pavėluotą paraišką ir dokumentus, liudijančius vėlavimo priežastį [1].
25. Pasikeitus deklaruotiems duomenims po paraiškos pateikimo, pareiškėjas
iki 2005 m. birželio 1 d. savivaldybei gali pateikti prašymą pakeisti paraiškos
duomenis arba naujai užpildytą paraišką (ankstesnės to paties pareiškėjo
pateiktos paraiškos laikomos negaliojančiomis). Agentūra administruoja tik
vėliausiai pateiktą paraišką ir jos duomenų pagrindu apskaičiuoja pareiškėjui
priklausančią paramos sumą. Nuo 2005 m. birželio 2 d. iki birželio 15 d.
paraiškos duomenys keičiami pateikiant savivaldybei prašymą pakeisti paraiškos
duomenis. Pavėluotai pateikti prašymai pakeisti paraiškos duomenis priimami
nuo 2005 m. birželio 16 d. iki birželio 27 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo
dieną paramos suma už tą lauką, kurio duomenys keičiami, mažinama 1 proc. [1].
26. Šių taisyklių 25 punkto nuostatos netaikomos, jei norima keisti paraiškos
pirmajame lape nurodytus duomenis bei atsisakant paramos už atskirus laukus ar
pagal visą paraišką.
27. Jei pareiškėjas nori atsisakyti paramos už atskirus laukus ar pagal visą
paraišką, jis tai gali padaryti laikotarpiu nuo paraiškos pateikimo iki paramos
gavimo dienos, tačiau tik tuo atveju, jei nebuvo informuotas apie Agentūros
planuojamą patikrą vietoje arba paraiškoje aptiktas klaidas.
28. Jei pareiškėjas nori pakeisti paraiškos pirmajame lape nurodytus
duomenis, jis tai gali padaryti laikotarpiu nuo paraiškos pateikimo iki lėšų
pervedimo pareiškėjui dienos.
29. KDTS:
29.1. priima iš savivaldybių bylas bei kitus dokumentus;
29.2. patikrina paraiškas bei kitus dokumentus, įregistruoja ir suveda
duomenis į STIS;
29.3. informuoja pareiškėjus apie paraiškų bei kitų dokumentų atmetimą;
29.4. atlieka patikrą;
29.5. suformuoja ir perduoda dokumentų ir bylų siuntas Agentūros centriniam
padaliniui.
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30. Agentūra, administruodama paramos lėšas ir užtikrindama šių taisyklių
laikymąsi, kontroliuoja paraiškose pateiktus duomenis:
30.1. STIS pagalba atlieka pareiškėjo pateiktos informacijos patikrą;
30.2. nuo 2005 m. birželio 1 d. iki pasėlių vegetacijos laikotarpio pabaigos
arba iš karto po jos iki tol, kol įmanoma neabejotinai nustatyti deklaruotų pasėlių
ir laukų ribas, atlieka patikrą vietoje;
30.3. priėmusi sprendimą einamaisiais metais vykdyti nuotolinę patikrą,
informuoja Centrą apie ketinimą naudoti nuotolinės patikros duomenis paraiškų
duomenų kontrolei atlikti bei raštu nurodo Centrui nuotolinės patikros zoną (-as) [1].
30.4. teikia Centrui paraiškų kopijas ir/arba originalus, reikalingus
nuotolinei patikrai atlikti [1].
30.5. teikia Centrui patikros vietoje duomenis, reikalingus pasėlių laukų
blokų duomenų bazei tikslinti ir išskirti žemės ūkio naudmenų, kurios 2003 m.
birželio 30 d. nebuvo geros agrarinės būklės, plotus bei žemėlapių, kuriuose
užfiksuoti žemės bloko ribų pasikeitimai, kopijas [1].
31. Pareiškėjus patikrai vietoje atrenka Agentūra atsitiktiniu bei rizikos
analizės būdu. Administracinės patikros metu iškilus neaiškumų, gali būti
skiriamos užsakomosios patikros.
32. Centras:
32.1. iki 2005 m. vasario 25 d. pateikia savivaldybėms kiekvienos iš jų
teritorijoje esančių žemės blokų duomenis pagal seniūnijas (blokų Nr. ir plotai,
ha), sudarydamas blokų sąrašus jų numerių didėjančia tvarka. Savivaldybėms
paprašius (pareiškėjams deklaruojant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus,
esančius kitos savivaldybės teritorijoje), teikia kitų savivaldybių teritorijoje
esančių žemės blokų duomenis [1];
32.2. pagal poreikį teikia kitus turimus duomenis savivaldybėms [1];
32.3. Agentūrai informavus, kad einamaisiais metais ji naudos nuotolinę
patikrą paraiškų duomenų kontrolei atlikti, vykdo nuotolinę patikrą ir pateikia
Agentūrai galutinius jos rezultatus pagal Agentūros nurodytą formą [1];
32.4. pagal Agentūros pateiktus patikros vietoje duomenis tikslina pasėlių
laukų blokų duomenų bazės duomenis ir išskiria joje žemės ūkio naudmenų,
kurios 2003 m. birželio 30 d. nebuvo geros agrarinės būklės, plotus bei tikslina
minėtą duomenų bazę pagal žemėlapiuose aprašytus žemės blokų ribų
pasikeitimus [1].
33. Agentūra:
33.1. gavusi visus reikiamus duomenis, apskaičiuoja galutinę išmokos sumą;
33.2. ne vėliau kaip prieš savaitę iki mokėjimo termino pabaigos parengia
lėšų poreikio ataskaitą bei paraišką finansuojančiai institucijai;
33.3. gavusi lėšas, per 5 darbo dienas teikia pavedimą bankui jas pervesti
pareiškėjams;
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33.4. pagal poreikį teikia duomenis savivaldybėms, Statistikos departamentui
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka
teikia ataskaitas Europos Sąjungos Komisijai bei ataskaitas jų pareikalavusioms
institucijoms [1].
34. Šių taisyklių 23, 29, 30, 31 ir 33 punktuose numatyti veiksmai atliekami
pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintas administravimo procedūras.
IV. PARAMOS IR SANKCIJŲ APSKAIČIAVIMAS

35. Atskirai apskaičiuojamos pareiškėjams skiriamos išmokos pagrindinė ir
papildoma dalys bei dėl šių išmokų dalių taikomos sankcijos.
36. Jei patikros metu nustatoma, kad du ar daugiau subjektų deklaravo tą patį
žemės ūkio naudmenų ar pasėlių plotą, parama mokama pareiškėjui,
užsiimančiam žemės ūkio veikla ir turinčiam žemės valdymo teisę (nuosavybės,
nuomos ar kt. pagrindais) patvirtinančius dokumentus. Žemės ūkio veikla
įrodoma pagal turimus gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo,
seniūnijos išduotą pažymą bei kitus dokumentus, patvirtinančius minėtos veiklos
faktą. Pareiškėjui, įrodžiusiam žemės ūkio veiklos faktą, išmokos mokamos, jei
jis tą teisę įrodė iki išmokų mokėjimo pabaigos. Už plotus, kuriuose pareiškėjas
neužsiėmė žemės ūkio veikla, taikomos sankcijos dėl tyčinio neteisingo
deklaravimo ir išmokos už juos einamaisiais metais nemokamos.
37. Einamaisiais metais taikomų sankcijų suma negali viršyti 100 proc.
mokėtinos išmokos sumos.
38. Taikomos sankcijos dėl pagrindinės išmokos dalies:
38.1. dėl neteisingo deklaravimo:
38.1.1. kai deklaruotas plotas viršija faktiškąjį daugiau nei 3 proc., bet ne
daugiau nei 30 proc., apskaičiuota pagal faktiškąjį plotą pagrindinė išmokos
dalis sumažinama dvigubo nustatyto skirtumo dalimi [1];
38.1.2. kai deklaruotas plotas viršija faktiškąjį daugiau nei 30 proc.,
pagrindinė išmokos dalis už žemės ūkio naudmenų plotą einamaisiais metais
nemokama;
38.1.3. kai deklaruotas plotas viršija faktiškąjį daugiau nei 50 proc.,
pagrindinė išmokos dalis už žemės ūkio naudmenų plotą einamaisiais metais
nemokama, ir pareiškėjui taikoma ilgalaikė sankcija;
38.1.4. kai nustatytas tyčinio neteisingo deklaravimo atvejis, pagrindinė
išmokos dalis už žemės ūkio naudmenų plotą einamaisiais metais nemokama;
38.1.5. kai nustatytas didesnis nei 20 proc. ploto tyčinis neteisingas
deklaravimas, pagrindinė išmokos dalis už žemės ūkio naudmenų plotą
einamaisiais metais nemokama, be to, pareiškėjui taikoma ilgalaikė sankcija;
38.1.6. kai nustatoma, kad pareiškėjas prašo išmokų už akivaizdžiai apleistas,
nedirbamas bei neprižiūrimas (apaugusias medžiais, krūmais) žemės ūkio
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naudmenas, taikomos šių taisyklių 38.1.4 ir 38.1.5 punktuose nustatytos sankcijos
dėl tyčinio neteisingo deklaravimo [1].
38.2. dėl geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų, nustatytų šių
taisyklių 9 punkte, nesilaikymo [1]:
38.2.1. kai plotas, kuriame nustatytas bent vienas iš minėtų reikalavimų
nesilaikymas, sudaro iki 3 proc. viso ploto, už kurį skaičiuojama pagrindinė
išmokos dalis, laikoma, kad tai netyčinis nesunkus reikalavimų nesilaikymas ir
sankcijos netaikomos [1];
38.2.2. kai plotas, kuriame nustatytas bent vienas iš minėtų reikalavimų
nesilaikymas, viršija 3 proc. viso ploto, už kurį skaičiuojama pagrindinė išmokos
dalis, taikomos sankcijos dėl tyčinio reikalavimų nesilaikymo [1]:
38.2.2.1. kai plotas, kuriame nustatytas bent vienas iš reikalavimų
nesilaikymas, viršija 3 proc., bet neviršija 15 proc. viso ploto, už kurį
skaičiuojama pagrindinė išmokos dalis, pagrindinė išmokos dalis sumažinama
15 proc. [1];
38.2.2.2. kai plotas, kuriame nustatytas bent vienas iš reikalavimų
nesilaikymas, viršija 15 proc., bet neviršija 30 proc. viso ploto, už kurį
skaičiuojama pagrindinė išmokos dalis, pagrindinė išmokos dalis sumažinama
proporcingai nustatyto pažeidimo dydžiui (t. y. tiek procentų, kiek procentų
plotas, kuriame nustatytas bent vienas iš reikalavimų nesilaikymas, sudaro
skaičiuojant nuo viso ploto, už kurį skaičiuojama pagrindinė išmokos dalis) [1];
38.2.2.3. kai plotas, kuriame nustatytas bent vienas iš reikalavimų
nesilaikymas, viršija 30 proc., bet neviršija 50 proc. viso ploto, už kurį
skaičiuojama pagrindinė išmokos dalis, pagrindinė išmokos dalis sumažinama
100 proc. [1];
38.2.2.4. kai plotas, kuriame nustatytas bent vienas iš reikalavimų
nesilaikymas, viršija 50 proc. viso ploto, už kurį skaičiuojama pagrindinė
išmokos dalis, taip pat kai nustatomas pakartotinis tyčinis reikalavimų
nesilaikymas, pagrindinė išmokos dalis einamaisiais metais ir kitais
kalendoriniais metais neskiriama [1];
38.3. dėl atskirų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukų (išskyrus esančių
namų valdos žemėje) plotų nedeklaravimo [1]:
38.3.1. nustačius, kad skirtumo tarp viso deklaruoto ploto ir deklaruoto ploto
bei viso nedeklaruotų laukų ploto sumos santykis su deklaruotu plotu viršija
3 proc., bet neviršija 30 proc., pagrindinė išmokos dalis už žemės ūkio naudmenų
plotą sumažinama 1 proc.[1];
38.3.2. nustačius, kad skirtumo tarp viso deklaruoto ploto ir deklaruoto ploto
bei viso nedeklaruotų laukų ploto sumos santykis su deklaruotu plotu viršija
30 proc., pagrindinė išmokos dalis už žemės ūkio naudmenų plotą sumažinama
2 proc. [1];
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38.3.3. nustačius, kad skirtumo tarp viso deklaruoto ploto ir deklaruoto ploto
bei viso nedeklaruotų laukų ploto sumos santykis su deklaruotu plotu viršija
50 proc., pagrindinė išmokos dalis už žemės ūkio naudmenų plotą sumažinama
3 proc. [1];
39. Dėl papildomos išmokos dalies taikomos sankcijos, nustatytos 2004 m.
balandžio 21 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 796/2004. Sankcijų dydis
priklauso nuo nustatytų neatitikimų dydžio (pvz., nuo neteisingai deklaruoto
ploto, kai deklaruotas plotas viršija faktiškąjį).
40. Šių taisyklių 38.1 ir 39 punktuose nustatytos sankcijos netaikomos, jeigu
pareiškėjas gali įrodyti, kad klaidingi duomenys pateikti ne dėl jo kaltės.
Minėtuose punktuose nustatytos sankcijos netaikomos toms paraiškos dalims,
apie kuriose esančias klaidas pareiškėjas raštu praneša Agentūrai, jeigu pastaroji
pareiškėjo nebuvo informavusi apie ketinimą atlikti patikrą vietoje ir dar nebuvo
pranešusi pareiškėjui apie paraiškoje aptiktas klaidas. Gavus iš pareiškėjo minėtą
informaciją, paraiškos duomenys tikslinami atsižvelgiant į esamą padėtį.
41. Patikros vietoje metu radus kitus nei pareiškėjas deklaravo paraiškoje
pasėlius, kurie priklauso tai pačiai remiamai grupei, sankcijos netaikomos nei
pagrindinei, nei papildomai išmokos dalims.
42. Pareiškėjui deklaravus pasėlius, už kuriuos mokama tik pagrindinė
išmokos dalis, tačiau patikros vietoje metu radus kitų pasėlių, už kuriuos
mokamos ir pagrindinė, ir papildoma išmokos dalys, pareiškėjui nebus taikomos
sankcijos ir už deklaruotus pasėlius bus mokama pagrindinė išmokos dalis.
43. Pareiškėjui deklaravus pasėlius, už kuriuos mokamos ir pagrindinė, ir
papildoma išmokos dalys bei pareiškėjas turi realią galimybę gauti už juos
papildomą išmokos dalį (t. y. nėra reikalavimo pateikti papildomus dokumentus
papildomai išmokos daliai gauti), tačiau patikros vietoje metu radus kitų pasėlių,
už kuriuos mokama tik pagrindinė išmokos dalis (arba išmokos visiškai nėra
mokamos), pareiškėjui taikomos sankcijos (laikoma, kad tai tyčinis neteisingas
deklaravimas) ir už neteisingai deklaruotą plotą taikomos nustatytos sankcijos dėl
papildomos išmokos dalies, taip pat dėl pagrindinės išmokos dalies (pagrindinė
išmokos dalis einamaisiais metais nemokama).
44. Pareiškėjui deklaravus pasėlius, už kuriuos mokama didesnė papildoma
išmokos dalis ir pareiškėjas turi realią galimybę gauti už juos didesnę papildomos
išmokos dalį (t. y. nėra reikalavimo pateikti papildomus dokumentus didesnei
papildomai išmokos daliai gauti), tačiau patikros vietoje metu radus kitų pasėlių,
už kuriuos mokama mažesnė papildoma išmokos dalis, pareiškėjui taikomos
sankcijos (laikoma, kad tai tyčinis neteisingas deklaravimas) ir už neteisingai
deklaruotą plotą taikomos nustatytos sankcijos dėl papildomos išmokos dalies,
taip pat dėl pagrindinės išmokos dalies (pagrindinė išmokos dalis einamaisiais
metais nemokama).
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45. Administracinės patikros metu nustačius, kad pareiškėjas neįvykdė
reikalavimų, nustatytų norint gauti papildomą išmokų dalį už tam tikrus pasėlius
(t. y. nepateikė papildomų dokumentų papildomai išmokos daliai gauti),
pareiškėjui už neteisingai deklaruotą plotą taikomos sankcijos tik dėl papildomos
išmokos dalies.
46. Teisė į išmoką neprarandama, jei nustatyti reikalavimai neįvykdomi dėl
aplinkybių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios. Tokiais atvejais pareiškėjas per
10 darbo dienų nuo tada, kai atsiranda tokia galimybė, praneša raštu Agentūrai
apie minėtas aplinkybes, kartu pateikdamas tai įrodančius dokumentus.
V. VALDOS PERDAVIMAS

47. Gali būti perduodamos tik Žemės ūkio ir kaimo verslo registre
įregistruotos valdos.
48. Jei visa valda perduodama po to, kai valdos perdavėjas jau yra pateikęs
paraišką, bet dar neįvykdęs visų reikalavimų, nustatytų tiesioginėms išmokoms
gauti (t. y. išmokos jam dar negali būti mokamos), valdos perdavėjui parama
neskiriama. Tokiu atveju parama skiriama valdos perėmėjui, jei:
48.1. valdos perėmėjas nuo 2005 m. birželio 2 d. iki lėšų pervedimo
pareiškėjui dienos informuoja Agentūrą apie valdos perėmimą, pateikdamas
pranešimą apie valdos perėmimą, prašymą skirti paramą bei valdos perėmimo
faktą patvirtinančius dokumentus (žemės, kito nekilnojamojo turto pirkimo–
pardavimo, nuomos, panaudos ar kt. sutarties kopiją, paveldėjimo teisės liudijimo
kopiją ar pan.) savivaldybei pagal valdos registravimo vietą [1];
48.2. valdos perėmėjas prisiima atsakomybę toliau laikytis įsipareigojimų ir
vykdyti reikalavimus, kurie kyla iš perdavėjo paraiškos tiesioginėms išmokoms
už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 2005 m. gauti.
49. Valdos perėmėjas pagal Žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų
reikalavimus per 10 kalendorinių dienų nuo valdos perėmimo dienos privalo
atnaujinti pasikeitusius valdos registravimo duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo
registre.
50. Jei visa valda perduodama po to, kai valdos perdavėjas jau yra pateikęs
paraišką ir yra įvykdęs visus reikalavimus, nustatytus tiesioginėms išmokoms
gauti, jis turi informuoti Agentūrą apie valdos perdavimą.
VI. ATSAKOMYBĖ

51. Už paraiškoje, žemėlapių fragmentuose bei kituose dokumentuose
pateiktus duomenis atsako juos pateikę pareiškėjai.
52. Už pareiškėjų informavimą paramos teikimo klausimais, paraiškų bei kitų
dokumentų priėmimą, patikrinimą, registravimą bei perdavimą KDTS nustatyta
tvarka ir terminais atsakingos savivaldybės.
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53. Už paraiškų bei kitų dokumentų registravimą STIS, patikrinimą, duomenų
į STIS įvedimą, administracinę patikrą, patikrą vietoje, paramos dydžio
apskaičiavimą ir išmokėjimą paramos gavėjams, lėšų apskaitą, ataskaitų teikimą
atsako Agentūra.
54. Už nuotolinę patikrą bei jos rezultatų pateikimą Agentūrai, už
administracinei patikrai atlikti reikiamos informacijos pateikimą Agentūrai atsako
Centras.
55. Pareiškėjai, gavę išmokas neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėtų
išmokų gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
56. Pareiškėjo pateikti duomenys Lietuvos Respublikos institucijų, kitų
Europos Sąjungos šalių institucijų, Europos Sąjungos Komisijos, Europos kovos
su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ir Europos audito rūmų bus apdoroti elektroniniu
būdu ir panaudoti kontrolės tikslais.
57. Pareiškėjai įsipareigoja Agentūrai, remiantis 2004 m. balandžio 21 d.
Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004 4 straipsnio nuostatomis, pareikalavus,
jos nustatytais terminais bei tvarka, nustatyta remiantis minėto reglamento
nuostatomis, atstatyti 2005 metų paraiškose deklaruotą daugiamečių (5 metai ir
daugiau) pievų-ganyklų plotą (paraiškos pateikimo metu valdytą nuosavybės,
nuomos, panaudos ar kt. pagrindais), taip pat kitą 2005 metais buvusį
daugiamečių pievų-ganyklų plotą, kurį pareiškėjai valdo (nuosavybės, nuomos,
panaudos ar kt. pagrindais) tais metais, kuriais taikomas minėtas Agentūros
reikalavimas atstatyti daugiamečių pievų-ganyklų plotą [1].
58. Pareiškėjai šiose taisyklėse nustatyta tvarka atsako už įsipareigojimų ir
reikalavimų, nustatytų šiose taisyklėse, nesilaikymą [1].
__________

Šių taisyklių 1-4 priedus žr. Žin., 2004, Nr. 165-6047
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMŲ REIKALAVIMŲ MOKANT PAPILDOMĄ
TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ DALĮ UŽ BULVIŲ, SKIRTŲ PERDIRBTI
Į KRAKMOLĄ, LINŲ IR ŽOLIŲ, SKIRTŲ SĖKLAI,
BALTYMINGŲ AUGALŲ, ANKŠTINIŲ AUGALŲ BEI
PLUOŠTINIŲ LINŲ PLOTUS 2005 METAIS
2004 m. gruodžio 9 d. Nr. 3D-654
Vilnius
(Žin., 2004, Nr. 156-5712)

Vadovaudamasis 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 1782/2003, nustatančiu bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą
žemės ūkio politiką taisykles ir tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš
dalies pakeičiančiu Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB)
Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB)
Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001
(su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. kovo 22 d. Tarybos sprendimu
(EB) Nr. 281/2004/EC), 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr.
796/2004, nustatančiu išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir
integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytos Tarybos reglamente
(EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal
bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos
schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles bei vadovaudamasis 2004 m. spalio
29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1973/2004, nustatančiu išsamias Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse
dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti
taikymo taisykles, taip pat remdamasis Tiesioginių išmokų už žemės ūkio
naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2005 m. taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d.
įsakymu Nr. 3D-598 (Žin., 2004, Nr. 165-6047), 19 punktu,
n u s t a t a u, kad:
1. Papildomos tiesioginės išmokos dalis mokama pareiškėjams:
1.1. už bulvių plotą, iš kurio išaugintos bulvės, skirtos perdirbti į krakmolą ne
mažesnio kaip 13 proc. krakmolingumo, sudarius bulvių auginimo sutartis
(sutarčių sąlygos numatytos 2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos Reglamento (EB)
Nr. 2236/2003, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1868/1994, nustatančio
bulvių krakmolo gamybos kvotų sistemą, išsamias taikymo taisykles,
3 straipsnyje) su krakmolo gamybos įmonėmis ir šioms įmonėms pardavusiems
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bulves krakmolo gamybai. Pareiškėjai bulvių auginimo sutartis ir jų kopijas
savivaldybėms pateikia ne vėliau kaip iki 2005 m. birželio 30 d., o PVM sąskaitą
faktūrą arba sąskaitą faktūrą, išrašytą krakmolo gamybos įmonės, ir jų kopijas
pateikia ne vėliau kaip iki 2006 m. kovo 1 d;
1.2. sėklos augintojams už pluoštinių ir sėmeninių linų, daugiamečių varpinių
(paprastųjų šunažolių, paprastųjų smilgų, baltųjų smilgų, didžiųjų smilgų, šuninių
smilgų, aukštųjų avižuolių, tikrųjų eraičinų, raudonųjų eraičinų, nendrinių
eraičinų, avinių eraičinų, tarpgentinių hibridų, gausiažiedžių svidrių, daugiamečių
svidrių, Bušo svidrių, pašarinių motiejukų, Bertolonio motiejukų, pievinių miglių,
pelkinių miglių, paprastųjų miglių, gojinių miglių), daugiamečių ankštinių
(raudonųjų dobilų, baltųjų dobilų, rausvųjų dobilų, egiptinių dobilų, purpurinių
dobilų, persinių dobilų, mėlynžiedžių liucernų, apyninių liucernų, vainikinių
kirvenių, sėjamųjų esparcetų) žolių bei sėjamųjų vikių, ruginių vikių plotus, iš
kurių bus išauginta elitinės ar sertifikuotos kategorijos sėkla – atestuotiems
Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka ir įtrauktiems į atestuotų dauginamosios
medžiagos tiekėjų sąrašą, dauginantiems sėklą patiems ar pagal auginimo sutartis.
Pareiškėjai auginimo sutarčių, išsėtos sėklos sertifikatus ir jų kopijas ar etiketes
bei sėklinių pasėlių aprobavimo aktus, išduotus Valstybinės sėklų ir grūdų
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė sėklų ir grūdų
tarnyba), ir jų kopijas savivaldybėms pateikia ne vėliau kaip iki 2005 m. rugsėjo
15 dienos. Pasėjus daugiamečių žolių sėklinius plotus 2005 m. be dengiamojo
augalo, pateikiami išsėtos sėklos sertifikatai ir jų kopijos ar etiketės.
1.3. už baltymingų augalų: saldžiųjų lubinų, žirnių, lauko pupų nuimtą plotą
pasibaigus pieninės brandos etapui (saldžiųjų lubinų plotas turi būti apsėtas sėkla,
kurioje yra ne daugiau kaip 5 proc. karčiųjų lubinų sėklų). Pareiškėjai Valstybinės
sėklų ir grūdų tarnybos išduotą pažymą, kurioje nurodyta išsėtos sėklos karčiųjų
sėklų proc., ir jos kopiją savivaldybėms pateikia ne vėliau kaip iki 2005 m.
rugsėjo 15 dienos;
1.4. už ankštinių augalų: vikių, lęšių, dvispalvių raženių apsėtą ir nuimtą
plotą;
1.5. už pluoštinius linus:
1.5.1. sudariusiems pluoštinių linų šiaudelių pirkimo–pardavimo arba
perdirbimo sutartis, arba perdirbimo įsipareigojimus su pirminiais pluoštinių linų
perdirbėjais. Sutartyse ir/ar perdirbimo įsipareigojimuose be kitų sąlygų turi būti
nurodyta: sutarties ir/ar (perdirbimo įsipareigojimų) sudarymo data ir šalių
rekvizitai bei parašai, linų pluošto prekybos metai, pirminio pluoštinių linų
perdirbėjo leidimo numeris, deklaruotų pluoštinių linų pasėlių atpažinimo
duomenys (augintojo valdos, bloko, lauko numeriai, lauko plotas hektarais,
bendras pluoštinių linų pasėlių plotas);
1.5.2. jeigu naudojamos tokių pluoštinių linų veislių sėklos: Adelie, Agatha,
Alba, Alizee, Angelin, Argos, Ariane, Artemida, Aurore, Belinka, Bonet, Caesar
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Augustus, Diane, Diva, Drakkar, Electra, Elise, Eskalina, Evelin, Exel, Hermes,
Ilona, Jitka, Jordan, Kastyčiai, Laura, Liflax, Liviola, Lorea, Luna, Marina,
Marylin, Melina, Merkur, Modran, Nike, Opaline, Rosalin, Selena, Super, Tabor,
Texa, Venica, Venus, Veralin, Viking, Viola;
1.5.3. Pareiškėjai linų šiaudelių pirkimo–pardavimo arba perdirbimo sutartis
arba perdirbimo įsipareigojimus ir jų kopijas savivaldybėms pateikia ne vėliau
kaip iki 2005 m. rugsėjo 15 d., o sėklos sertifikatą arba kitą dokumentą, įrodantį
veislės pavadinimą (PVM sąskaitą faktūrą arba sąskaitą faktūrą, sėklos pirkimo–
pardavimo sutartį ir kitus veislės pavadinimą patvirtinančius dokumentus), ir jų
kopijas savivaldybėms pateikia ne vėliau kaip iki 2005 m. birželio 30 d.
2. Pareiškėjui, praleidusiam šio įsakymo 1.1, 1.2, 1.3 ir 1.5.3 punktuose
nurodytus terminus ne daugiau kaip 25 kalendorines dienas (jei daugiau nei
25 kalendorines dienas – papildomi dokumentai nepriimami), galutinė paramos
suma už kiekvieną pradelstą darbo dieną mažinama 1 proc., išskyrus vėlavimo
atvejus, nepriklausančius nuo pareiškėjo valios (pvz.: pareiškėjo mirtis, ilgalaikis
profesinis nepajėgumas, didelė stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai).
Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 10 darbo dienų nuo tada, kai
atsiranda tokia galimybė, kartu su dokumentais pateikia prašymą priimti
pavėluotus dokumentus ir dokumentus, liudijančius vėlavimo priežastį.
L. E. ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS

JERONIMAS KRAUJELIS

SUDERINTA
Lietuvos savivaldybių asociacijos
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__________
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