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DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS 

„INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA INVESTICIJOMS Į 

ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ 

 

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. 

Nepaisant to, kad daug kalbama apie išskirtinį dėmesį, jauniesiems ūkininkams, šeimos ir 

smulkiems ūkiams, vis dėl to valdžios sprendimai, parodo, kad konkrečių veiksmų nėra imamasi. 

Lenkijos valdžia jauniesiems ūkininkams skatinti skiria itin daug dėmesio – visos ūkių 

modernizavimo priemonės, pirmiausia, yra orientuotos į jaunuosius ūkininkus – jiems yra skiriamas 

toks atrankos balų skaičius, kad jie įgauna pirmumą prieš kitus pareiškėjus, kai tuo tarpu Lietuvoje 

parama pirmiausia nukeliauja į stambiausių žemvaldžių ūkius. 
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Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga, išnagrinėjusi Lietuvos kaimo plėtros 2014-

2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama 

investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles, mano, kad patvirtintos taisyklės  sukuria 

ne vienodas konkurencines sąlygas ir riboja galimybę jauniesiems ir smulkiems ūkininkams 

pasinaudoti parama 

1. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga pritaria kooperacijos skatinimui, tačiau 

Sąjungos nuomone, patvirtintos taisyklės kooperatyvams aiškiai suteikia išskirtines sąlygas ir 

mažina smulkių ūkių konkurencines sąlygas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad visoje Lietuvoje yra 

32 pripažinti kooperatyvai, jie yra stambūs, apyvartos milijoninės, tokių kooperatyvų nariai – 

daugiausia stambūs ūkininkai, kas jau savaime suponuoja, kad parama nukeliaus į stambiausių 

ūkininkų rankas. Maksimali paramos suma (iki 400000 Eur) taip pat leidžia daryti prielaidą, kad 

parama skirta ne smulkiems, o jau įsitvirtinusiems rinkoje ūkiams. Pagal patvirtintas taisykles, 

išskirtinai tik kooperatyvai turi galimybe pasinaudoti 20 proc. didesniu paramos intensyvumu, 

prižintiems žemės ūkio kooperatyvams ir jų nariams skiriama 10 atrankos balų, taip pat dar 10 balų 

gali būti skirta, jei kooperatyvas ar jo narys yra jaunasis ūkininkas, vykdo ekologinę gamybą ar, jei 

vykdoma gyvulininkystės veikla mažai palankiose vietovėse. Tuo tarpu jaunieji ūkininkai gali gauti 

maksimaliai 10 balų, net jei ir ūkininkauja ekologiškai ar vykdo gyvulininkystės veiklą mažai 

palankiose vietovėse. Be kita ko, kooperatyvai net ir maksimaliai susimažinę paramos intensyvumą 

(15 proc.) ir už tai gavę 15 atrankos balų, pretenduoja į 5 proc. didesnį paramos intensyvumą, 

lyginant su kitais pareiškėjais, jei šie nepretenduoja į atrankos balus dėl  paramos intensyvumo 

mažinimo. 

Sąjungos nuomone, patvirtintos taisyklės kooperatyvams aiškiai suteikia išskirtines galimybes 

pasinaudoti parama ir sukuria nevienodas konkurencines sąlygas, todėl turėtų būti koreguotinos. 

2. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga taip pat nori atkreipti dėmesį į tai, kad 

pagal patvirtintas taisykles yra nepagrįstai ribojamos tinkamos finansuoti išlaidos: 

34 Netinkamos finansuoti išlaidos: 

34.6  vienmečių ir daugiamečių augalų įsigijimo ir tų augalų sodinimo išlaidos 
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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 (20 ha ūkis sukuria tokią pridėtinę vertę, kuri prilygtų 

1000 ha  augalininkystės ūkio sukuriamai pridėtinei vertei), 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.  

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ūkininkas yra tas asmuo, kuris geriausiai žino, kokios 

investicijos yra reikalingas, siekiant ūkio konkurencingumo rinkoje, todėl Lietuvos Respublikos 

Žemės ūkio ministerija neturėtų įsprausti ūkininkų į tam tikrus rėmus ir riboti jų apsisprendimo 

galimybės. 

3. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga nesutinka su taisyklių 16 punktu, kuriuo 

sakomą, kad „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.  

 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašome stabdyti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. 

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

ūkio valdas“ kovo mėnesį planuojamą paraiškų rinkimą ir pakoreguoti įgyvendinimo taisykles, 
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atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus ir suderinant poziciją  su interesuotomis grupėmis ir 

kitais socialiniais partneriais.  

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkas Antanas Vailionis 


