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Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams 

 

2017-12-08 

 

DĖL „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS 

PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIES 

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ, 

TAIKOMŲ NUO 2018 METŲ, PATVIRTINIMO“ PROJEKTO 

 

Iš kaimo į miestą ar į užsienį bėgantis jaunimas – Lietuvos kasdienybė. Jaunesni negu 40 

metų ūkininkai Lietuvoje sudaro mažiau nei 13 proc. visų ūkininkų, tai patvirtina VĮ ŽŪIKVC  

„Lietuvos žemės ūkis faktai ir skaičiai" duomenys, pastebima jog Jaunųjų ūkininkų nuolat mažėja 

visose savivaldybėse. 

 Jaunų žemės ūkio valdytojų (iki 40 metų)  dinamika 2005 -2017 metais: 2005 m. – 45330,   

2008 m. – 41896, 2012 m. – 27996, 2015m. – 23984, 2017m. – 21173 jaunųjų žemės ūkio valdų 

valdytojų. Iš statistinių duomenų matyti, kad problemos mastas didžiulis - laikotarpiu nuo 2005 

metų iki 2017 metų jaunųjų ūkininkų sumažėjo daugiau kaip 50%. Atkreiptinas dėmesys į tai, 

kad procentinis jaunų žemės ūkio valdytojų skaičiaus mažėjimas yra ženkliai didesnis, lyginant su  

procentiniu gyventojų skaičiaus mažėjimu, kas parodo problemos mastą ir opumą šalyje.  

 

Lietuvos Žemės ūkio ministerijos užsakymu ( pagal 2013 m. kovo 18 d. sutartį Nr. 8P-13-

063) buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas įvertinti ES paramos žemės ūkiui bei kaimo plėtrai 

efektyvumą, poveikį šalies ūkiui, bei įvertinti perspektyvas ir paruošti rekomendacijas naujajam 

finansiniam 2014-2020m. laikotarpiui. Ekspertai, atlikę tyrimą, pateikė svarbius pasiūlymus bei 

pastabas dėl efektyvaus ir tikslingo ES lėšų panaudojimo 2014-2020 m. laikotarpiu. Nurodoma, kad 

norint užkirsti kelią kaimų tuštėjimui, būtina gerinti jaunų žmonių padėtį: 

1. Daugiau dėmesio skirti kaime naujai besikuriantiems ūkininkams. 

2. Padėti smulkiems ir vidutiniams ūkiams 

3. Inicijuoti projektus skatinančius kaimo gyventojų skaičiaus didėjimą 

 

Naujoji Europos sąjungos Bendroji žemės ūkio politikos  (BŽŪP)  reforma apima 2014–

2020 m. laikotarpį. Europos sąjungos parlamentas, taryba ir komisija išskyrė ir patvirtino jog 

reikalingas didesnis dėmesys aplinkosaugos priemonėms, didesnė parama jauniesiems 

ūkininkams, stipresnės žemdirbių organizacijos ir mažiau biurokratizmo. 

 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, prašome ŽŪM kuriamas Lietuvos kaimo 

plėtros 2014 -2020 m. programos priemones „Investicijos į materialų turtą“ 2018 metų taisykles 

pakoreguoti, atsižvelgiant į šias „Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos“ pastabas ir 

pakeisti punktus: 

 

5 Skyrius: 
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16 punktas.  Paramos gavėjui mirus gali būti perduodama parama, jeigu jis atitinka projektų 

atrankos reikalavimus. Turime atvejų, kai tėvui mirus, jaunasis ūkininkas negalėjo perimti 

įsipareigojimų dėl to, kad neturėjo 5 metų ūkininkavimo patirties. Sąjungos nuomone, išimtinai 

šeimos nariams, turėtų būti suteikiama galimybė perimti įsipareigojimus, net ir tuo atveju, kai 

perimantis pareiškėjas atitinka ne visas tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus ir 

projekto atrankos kriterijus įsipareigojimų perėmimo metu. Tik projekto įgyvendinimui itin 

reikšmingi neatitikimai turėtų būti laikomi kaip pagrindas, netenkinti giminaičio išreikšto prašymo, 

perimti mirusio šeimos nario įsipareigojimus.  

 

7 Skyrius – Paramos dydis ir intensyvumas  

21.1.1.1 padidinti 20 proc. pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams... 

Siūlome 20 proc. padidinti intensyvumą Jauniesiems ūkininkams, investuojantiems penkerių 

metų laikotarpyje po įsikūrimo, tai suteiktų galimybę jauniesiems gauti daugiau atrankos balų 

pagal 42.4 punktą, kuriame už paramos intensyvumo sumažinimą skiriami papildomi balai. 

 

9 skyrius Tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos 

34 Netinkamos finansuoti išlaidos: 

34.6 vienmečių ir daugiamečių augalų įsigijimo ir tų augalų sodinimo išlaidos 

Šiuo punktu tam tikroms perspektyvioms žemės ūkio veikloms užkertama galimybė 

modernizuotis, todėl siūloma paramą skirti daugiamečių augalų įsigijimui, išskiriant remiamas 

kategorijas pagal daugiamečių augalų rūšis - remti didelę pridėtinę vertę sukuriančias kultūras. 

Kaip pvz.: norint modernizuoti ir plėsti šiuolaikišką šilauogių ūkį, pagrindines išlaidas ir sudaro 

augalų įsigijimas, sodinimui reikalingos pjuvenos ir durpės, bei laistymo įranga, o atsižvelgiant į 

tai, kad šilauogių ūkis sukuria didelę pridėtinę vertę, netikslinga riboti tokių ūkių modernizavimo 

galimybes.  

34.15 Žemės ūkio technika 

Pareiškėjams, investuojantiems į žemės ūkio valdas, neturėtų būti užkertama galimybė 

pasirinkti labiausiai ūkiui tinkamą investiciją, todėl siūloma leisti už paramos lėšas įsigyti žemės 

ūkio techniką.  

 

11 skyrius Projektų atrankos Kriterijai 

42.1 Pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos.. 

Pritariame 42.1 punktui ir siūlome pridėti papildomai 5 balus, nuimant juos nuo 42.3.3 

punkto, kur balai skiriami stambiems, 100000-150000 Eur valdos ekonominį dydį, turintiems 

ūkiams. 

Taip pat siūlome skirti bent 5 balus smulkiems ūkiams, gavusiems iki 15000 Eur paramos, 

nuimant juos nuo 43.3.2 punkto, kuriuo balai skiriami ūkiams, kurių valdos ekonominis dydis 

didesnis kaip 50000 Eur iki 100000 Eur. 

42.4 Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio intensyvumo: 

Jeigu jauniesiems ūkininkams nebus didinamas intensyvumas 21.1.1.1 , jie negalės konkuruoti 

su kooperatyvais, kurie turi 20 proc. didesnį intensyvumą ir galės gauti papildomai 15 balų. 
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42.5 Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo 

narys.. 

Visoje Lietuvoje yra 32 pripažinti kooperatyvai, jie yra stambūs, apyvartos milijoninės. 

Sąjungos nuomone, balai turėtų būti skiriami ne tik pripažintiems kooperatyvams priklausantiems 

pareiškėjams. Siūlome balus skirti ir pareiškėjams, esantiems nepripažinto kooperatyvo nariais.  

Tokiu atveju bus sukuriamos vienodesnės konkurencinės sąlygos.  

42.8 Pareiškėjui suteikiama 10 balų, kai atitinka bent vieną iš kriterijų (didžiausia suteikiamų 

balų suma negali viršyti 10 balų): 

42.8.1 Kai pareiškėjas jaunasis ūkininkas – siūlome skirti 15 balų ir suformuoti atskirą 

punktą, kitu atveju jaunieji ūkininkai bus nekonkurencingi ir praras galimus balus už tai, kad 

ūkininkauja ekologiškai 42.8.2 ir/arba vykdo gyvulininkystės veiklą teritorijoje kurioje yra gamtinių 

kliūčių.  42.8.3 punktas. 

 

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga prašo atsižvelgti į pateiktas pastabas ir 

pasiūlymus, tvirtinant įgyvendinimo taisykles „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų 

programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės 

ūkio valdas“, taikomas nuo 2018 metų. 

 

 

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkas Vytautas Buivydas 

 

 


