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P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. 

įsakymą Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 

„Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip: 

„Vadovaudamasis Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2014 m.  liepos 22 d.  nutarimu  

Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos 

žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 

2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842,  

su paskutinis pakeitimas, patvirtintais Europos Komisijos 2019 m. gruodžio 11 d. 

sprendimu Nr. C(2019)8980), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 

(ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam 

fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir 

žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam 

fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios 

nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, 

padarytais  2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 

2019/711,  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 

dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, 

kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais, 

padarytais  2019 m. vasario 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 

2019/288,  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 

dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos 

reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 

1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su paskutiniais pakeitimais, padarytais  2017 m. gruodžio 13 d. 
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Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/2393, 2014 m. liepos 17 d. Komisijos 

įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo 

kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 

m. birželio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu Nr. 2019/936, ir atsižvelgdamas į Lietuvos 

kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos 

kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 

metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisykles: 

2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip: 

„1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis 

ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio 

verslo plėtros įstatymu (toliau – SVVPĮ), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 

22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, 

atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“, 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. 

Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842,  su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais Europos 

Komisijos 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. C(2019)8980), 2013 m. gruodžio 17 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos 

regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės 

ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir 

Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos 

jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 

17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/711, 2013 m. gruodžio 17 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, 

teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. 

vasario 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/288, 2013 m. 

gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros 

žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos 

reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) 

Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 
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13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/2393, 2014 m. liepos 17 d. 

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos 

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su 

paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu 

Nr. 2019/936, 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2988/95 dėl Europos 

Bendrijų finansinių interesų apsaugos, ir atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 

metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–

2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, Paramos už žemės ūkio 

naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų 

administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus 

plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei 

kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės 

taisyklės), 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendaciją Nr. 2003/61/EB dėl 

mikroįmonių, mažų ir vidutinių įmonių sampratos (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 1422), 

2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje Nr. C-110/13, kitus Europos 

Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, nustatančius paramos žemės ūkio veiklos subjektams 

teikimo tvarką.“ 

2.2. Pakeičiu 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„3.3. kontrolinis žemės sklypas (toliau – KŽS) – natūralių gamtinių ir dirbtinių objektų 

(upių vagų, miško masyvų, kelių, pastatų ir pan.) ribojamas ar istorines žemės naudojimo ribas 

turintis vientisas žemės plotas, kuriam būdingos tam tikros gamtinės savybės, vyraujantis dangos 

tipas, ūkinio naudojimo ypatumai ir kuriam suteiktas unikalus atpažinties kodas kontrolinių žemės 

sklypų duomenų bazėje (toliau – KŽS_DR5LT). Šio sklypo plotas naudojamas pareiškėjų 

deklaruotų laukų plotams kontroliuoti (KŽS visų pareiškėjų deklaruotų laukų plotų suma lyginama 

su minėto sklypo tinkamu paramai skirti plotu);“. 

2.3. Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„8.1. ankstesniais paraiškų priėmimo metais pateikę paramos paraiškas ir įgyvendinantys 

tęstinius įsipareigojimus, nedidindami daugiau kaip 1 ha paramos paraiškose pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ deklaruoto ploto. 

Pareiškėjai, kuriems 2019 m. pasibaigė penkerių metų įsipareigojimų laikotarpis, šiuos prisiimtus 

įsipareigojimus (su tais pačiais (pagal pirmą paraišką pagal Priemonę) įsipareigotais plotais)  2020 

m. gali tęsti vienus metus;“.  
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2.4.  Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„8.2. pareiškėjai, kurie 2016 m. įsipareigojo visoje valdoje vykdyti ekologinę gamybą, 

privalo nedidindami daugiau kaip 1 ha ploto, už kurį prašo kompensacinių išmokų, tęsti šio 

įsipareigojimo vykdymą. Reikalavimas visoje valdoje vykdyti ekologinę žemės ūkio gamybą 

netaikomas mokslo ir studijų įstaigoms ir profesinio mokymo įstaigoms ar jų įsteigtiems 

mokomiesiems ūkiams, kurie tęsia prisiimtus įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–

2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“;“. 

2.5. Pakeičiu 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„11.2. kurti galimai neteisėtas sąlygas gauti paramą pagal Priemonę. Atitiktis šiam 

reikalavimui vertinama pagal Pareiškėjų sąsajų ir galimo žemės ūkio valdų skaidymo nustatymo 

metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 3D-

154 „Dėl Pareiškėjų sąsajų ir galimo žemės ūkio valdų skaidymo nustatymo metodikos 

patvirtinimo.“   

2.6. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip: 

„13. Pareiškėjas, kuris yra juridinis asmuo, neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių 

inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo 

fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra), o 

pareiškėjas, kuris yra fizinis asmuo, – tik Sodrai. Atitiktis šiam kriterijui vertinama nuo paramos 

paraiškos pateikimo dienos iki kitų kalendorinių metų birželio 1 d.  Ši nuostata netaikoma įstaigoms, 

kurių veikla yra finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, bei juridiniams / fiziniams 

asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti socialinio draudimo 

įmokų ir (arba) mokesčių mokėjimo terminai. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paraiškos 

vertinimo metu.“ 

2.7. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip: 

„14. Pareiškėjui (juridiniam / fiziniam asmeniui) neiškelta byla dėl bankroto arba jo 

įmonė / veikla nėra likviduojama. Atitiktis šiam reikalavimui gali būti tikslinama paraiškos 

vertinimo metu;“. 

2.8. Pripažįstu netekusiu galios 21 punktą. 

2.9. Pakeičiu 22.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„22.1. laikytis įsipareigojimų pagal Priemonę 5 arba 6 metus, esant įsipareigojimų 

laikotarpio pratęsimui vieniems metams, nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki 

paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo 

pradžios dienos;“.  

2.10. Pakeičiu 22.6 papunktį ir jį išdėstau taip: 
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„22.6. per įsipareigojimų laikotarpį, nuo pirmos paraiškos pateikimo datos 

nesumažinti paramos paraiškoje nurodytų plotų daugiau kaip 10 proc. pagal Priemonę. Kai 

pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas 2020 m. nesilaikė įsipareigojimų dėl objektyvių 

aplinkybių (kai lauke ar jo dalyje buvo tvarkomas valstybės turtas (melioracijos grioviai) ir 

pan.) ir jeigu pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas nuo šiame papunktyje nurodytų aplinkybių 

sužinojimo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų raštu informavo Agentūrą, sankcijos dėl 

įsipareigoto ploto sumažėjimo netaikomos;“. 

2.11. Pripažįstu netekusiu galios 22.10 papunktį. 

2.12. Pripažįstu netekusiu galios 22.12 papunktį. 

2.13.  Pakeičiu 22.13 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„22.13. plotuose, kuriuose bent metus auginami prie javų arba javų pašaro grupių 

priskiriami augalai kartą per įsipareigojimų laikotarpį, privalu auginti augalus, nurodytus  26 punkte. 

Netaikoma pareiškėjams, kuriems 2019 m. pasibaigė penkerių metų įsipareigojimų laikotarpis ir 

kurie 2020 m. tuose plotuose tęsia prisiimtus įsipareigojimus.“ 

2.14. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip: 

„23. Paramos gavėjams, įgyvendinantiems Priemonę, parama už daugiametes žoles 

(tinkami augalai šiai pasėlių grupei nurodyti šių taisyklių 2 priede) mokama tik auginantiems jas 

pagal reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir pagal Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus 

sertifikuotame plote ir laikantiems gyvulius, nurodytus šių taisyklių 1 priede. Vienam sertifikuotam 

pagal  reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus sutartiniam 

gyvuliui (toliau – SG) vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (arba vietovėse, 

kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso pereinamuoju (angl. phasing out 

scheme) 2018–2020 m. laikotarpiu), turi tekti ne daugiau kaip 2 ha, kitose teritorijose – ne daugiau 

kaip 1,5 ha. Tais atvejais, kai pareiškėjai, teikdami paramos paraišką, prašo paramos už daugiametes 

žoles, tačiau šiam plotui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, išmoka mokama tik už tą 

daugiamečių žolių plotą, kuriam tenka šiame punkte nustatytas SG skaičius: 

23.1. jei pareiškėjas prašo paramos už sertifikuotą daugiamečių žolių plotą pagal abi 

Priemonės veiklas, o daugiamečių žolių hektarui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, 

pirmiausia parama skiriama už daugiametes žoles pagal Priemonės veiklą „Parama ekologiniam 

ūkininkavimui“. Jei dalis pareiškėjo laukų, kuriuose deklaruojamos daugiametės žolės, patenka į 

vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (arba į vietoves, kurios neteko mažiau 

palankių ūkininkauti vietovių statuso pereinamuoju 2018–2020 m. laikotarpiu), o atitinkančių pagal 

paramos taisykles hektarui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, pirmiausia parama 

skiriama už daugiametes žoles, patenkančias į vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių 
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kliūčių (arba į vietoves, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso pereinamuoju 

2018–2020 m. laikotarpiu); 

23.2. skaičiuojant SG, imami sertifikavimo įstaigos išduotame nutarimo dėl ekologinės 

gamybos išraše nurodyti tų metų, už kuriuos skaičiuojama parama, duomenys apie valdytojo ir (ar) 

partnerio vardu sertifikuotus gyvūnus. Įsipareigojimų laikotarpiu, nustatant ploto priskyrimą prie 

vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, imami 2018 m. duomenys.“ 

2.15. Pakeičiu 26.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„26.3. deklaravę šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje nurodytas daugiametes žoles ir (arba) 

daugiamečių žolių mišinius, kuriuose šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje nurodytos žolės yra 

vyraujančios. Reikalavimas laikomas įgyvendintu tik tuose laukuose, kurie yra vietovėse, kuriose 

esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (arba vietovėse, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti 

vietovių statuso pereinamuoju 2018–2020 m. laikotarpiu), ir ne daugiau kaip 2 ha tenka vienam, šių 

Taisyklių 1 priede įvardytam, pagal reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio 

taisyklių reikalavimus sertifikuotam SG, kitose teritorijose – ne daugiau kaip 1,5 ha. Tokiu atveju 

skiriama kompensacinė išmoka už deklaruotų daugiamečių žolių plotą, atitinkantį 23 punkto 

reikalavimus. Tais atvejais, kai pareiškėjai laiko SG ir prašo paramos už sertifikuotą šių taisyklių 2 

priedo VII skyriuje nurodytą daugiamečių žolių ir (arba) daugiamečių žolių mišinių plotą, išmoka 

pirmiausia mokama už tą daugiamečių žolių ir (arba) daugiamečių žolių mišinių plotą, kuriam 

pakanka šiame punkte nustatytų SG;“. 

2.16. Pakeičiu 26.5 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„26.5. žaliajame pūdyme augina augalų mišinius, kuriuose vyrauja vienas iš šių augalų: 

facelijos, barkūnai, dobilai, esparcetai, liucernos, lubinai, paprastieji gargždeniai, lęšiai, ožiarūčiai, 

pupos, seradelės, vikiai, žirniai. Nurodyti augalai turi būti auginami mišinyje su migliniais ir (arba) 

bastutiniais augalais. Tokiame pūdyme neturi būti vykdoma žemės ūkio gamyba einamųjų metų 

produkcijai gauti (t. y. ganomi gyvuliai, šienaujama žolė, išskyrus žaliosios masės susmulkinimą ir 

įterpimą į dirvą). Šis pūdymas turi būti deklaruojamas „PDŽ“ kodu bei nurodant  sutartinį kodą 

„ĮS“.  Žaliojo pūdymo atitiktis daugiamečių žolių įsėliui bus taikoma nuo 2015 m. pateiktoms 

paraiškoms.“ 

2.17. Pripažįstu netekusiu galios 53.3 papunktį. 

2.18. Pripažįstu netekusiu galios 53.4 papunktį. 

2.19. Pripažįstu netekusiu galios 53.6 papunktį. 

2.20. Papildau 56.4 papunkčiu: 

„56.4. kai nuomojamos ar panaudos sutarties pagrindu valdomos privačios žemės 

nuomos ar panaudos sutartis nutraukiama nuomotojo reikalavimu / iniciatyva arba nepratęsiama, 

suėjus nuomos terminui.“ 
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2.21. Pakeičiu 64.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„64.1. valdos arba dalies valdos perėmėjas nuo einamųjų metų Tiesioginių išmokų 

administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyto paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos iki 

lėšų pervedimo pareiškėjui dienos informuoja Agentūrą apie valdos perėmimą, pateikdamas 

pranešimą apie valdos perėmimą, prašymą skirti paramą bei valdos perėmimo fakto patvirtinimo 

dokumentus (žemės, kito nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, panaudos ar kitos 

sutarties kopiją, paveldėjimo teisės liudijimo kopiją ar pan.);“. 

2.22. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip: 

„65. Valdos arba dalies valdos perdavėjas privalo atnaujinti pasikeitusius valdos 

registravimo duomenis Valdų registre, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir 

kaimo verslo registro nuostatų, patvirtintų 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“, reikalavimais.“ 

2.23. Pripažįstu netekusiu galios 3 priedo 3 punktą. 

 

 

 

Žemės ūkio ministras         Andrius Palionis 


