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Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių 
išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo projekto 

 

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija (toliau – Asociacija) išnagrinėjo pateiktą projektą ir teikia šias 
pastabas ir pasiūlymus: 

1. Asociacija siūlo išbraukti iš Apibrėžimo 3.9. Daugiametė ganykla arba pieva (toliau – daugiametė 
pieva) žodžius neariamas penkerius ar daugiau metų. Dabartinė apibrėžimo versija prieštarauja 
Strateginio plano punkto 4.1.2.4.3. “Sprendimas klasifikuojant daugiamečius žolynus naudoti 
žemės dirbimo kriterijų”: “Ne” nuostatai. 

2. Asociacija siūlo pataisyti Apibrėžimą 3.23. Melioracijos griovys taip: “Melioracijos griovys – 
grunte iškastas melioracijos sistemos įrenginys, skirtas sausinimo ar drėkinimo reikmėms, kurio 
vaga – vandentakiu nuteka perteklinis vandens kiekis. 

3. Asociacija prašo pataisyti 5.2 punktą, išbraukiant žodžius “taip pat ir visus kitus valdomus 
naudmenų plotus, nors už juos paramos neprašo”. Pareiškėjo laisvė apsispręsti neprašyti paramos 
už dalį valdomų plotų negali būti varžoma jokiomis administracinėmis ar kitomis priemonėmis. 

4. Asociacija prašo pakeisti 5.5 punktą, išbraukiant žodžius “visoje valdoje” ir pakeičiant žodžiais 
“deklaruotuose plotuose” (žr., 3 pastabą). 

5. Asociacija prašo išbraukti 5.7. punkte išbraukti žodžius “ar deklaruojami kaip kraštovaizdžio 
elementai”. Tai sąlygos nepateisinamas papildomas administravimo išlaidas tais atvejais, kai 
pareiškėjai pasirinks dalyvauti tik negamybinėse veiklose (Taisyklių 40 str.). 

6. Asociacija prašo pakoreguoti 58.6 punktą tais atvejais, kai apleista sodybvietė yra didesnio ploto 
vientisas kraštovaizdžio elementas. 
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7.  Asociacija prašo pakeisti 59 punktą taip: Pareiškėjai, dalyvaujantys šioje veikloje, tame pačiame 
deklaruotame plote gali pasirinktinai pretenduoti į vieną iš trijų ekologinės sistemos išmokasų 
už”. 

8. Asociacija prašo pakoreguoti 92.10 punkto nuostatas dėl valstybinės žemės valdymo teisės 
dokumentų, kad būtų išvengta 2022 m. susiklosčiusios komplikuotos situacijos. 

9. Asociacija prašo išbraukti 111 punktą, nustatantį sankcijas dėl deklaruojamų ne visų naudmenų. 
10. Asociacija mano, kad 122 punkte numatytos sankcijos naujai įvedamoms ekoschemoms neturi 

pereinamojo laikotarpio pobūdžio, todėl yra per griežtos bei neproporcingos ir prašo papildomai 
jas aptarti. 

11. Asociacija prašo įterpti Taisyklėse 92.12 papunktį: 
92.12 Pateikti informaciją apie tręšimo planų rengimą, tikslaus (precizinio) ūkininkavimo 
priemonių taikymą, pažymint atitinkamus langelius 

12.  Asociacija prašo įterpti Taisyklėse 92.13 papunktį:  
92.13 Pateikti informaciją apie registravimąsi IKMIS sistemoje, pažymint atitinkamą 
langelį. 
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