
 

 

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS  
2019 m. spalis – lapkritis 

Pagrindiniai reikalavimai: 1)  Žemės ūkio veikla vykdoma ne trumpiau 12 mėnesių; 
 2)  VED  (2019 07 01)  ne mažiau 8.000 Eur (Tel. 8 5 266 0620). 

Gyvybingumo reikalavimai – galima pasirinkti 2017 12 31 arba 2018 12 31: 
 1)  grynasis pelnas ne mažiau 2 proc. nuo pardavimo pajamų ir dotacijų sumos; 
 2)  mokėtinos sumos ir įsipareigojimai ne daugiau 60 proc. nuo viso turto vertės. 

Parama – iki 50 000 Eur,  iki 70 % 

Projekto sektorius* Paramos intensyvumas, iki Projekto suma be PVM Paramos suma, iki 
Augalininkystės  40% 125.000 Eur 

50 000 Eur Jaunajam ūkininkui** 60 % 83.333 Eur 
Gyvulininkystės, daržininkystės 50 % 100.000 Eur 
Jaunajam ūkininkui** 70 % 71.428 Eur 

*Projekto sektorius (augalininkystė, daržininkystė ar gyvulininkystė) nusistato ne pagal ūkio pajamas ar vykdytą veiklą, o pagal planuojamas 
projekto investicijas ir jų poreikį tam sektoriui.  

**Jaunasis ūkininkas – dar nesuėjo 41 metai, pirmą kartą deklaravo pasėlius ne seniau nei 2015 metais.  

Investicijos – jokių apribojimų investicijoms nėra, svarbu kad visos būtų susiję su vienu žemės ūkio sektoriumi:  

 Traktoriai  Pašarų technika  Priekabos, puspriekabės  Gyvulininkystės įranga 

 Kombainai  Žemės dirbimo, sėjos technika  Mėšlo tvarkymo technika  Mėšlo tvarkymo įranga 

 Krautuvai  Tręšimo, purškimo technika  Statinių statyba ir rekonstrukcija  Transportas 

Balai, minimumas 35 balai.  

1. Pareiškėjas nėra gavęs paramos tame sektoriuje, pagal kurį prašoma paramos:  10 
  1.1. negavęs nei pagal 2007–2013 nei pagal 2014–2020 programą 10 

1.2. negavęs pagal 2014–2020 programą 5 
2. Projekto sektorius gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės 25   
3. Pareiškėjo valdos ekonominis dydis (VED): (Tel. 8 5 266 0620) 15 

  
3.1. nuo 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai  15 
3.2. nuo 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai 10 
3.3. nuo 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai  5 
4. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, už kiekvieną 
sumažintą procentinį punktą suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų 

15   

5. Pareiškėjas yra: 10 

  
5.1. pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo 
narys (paraiškos metu) 

10 

5.2. žemdirbių asociacijos ar sąjungos narys, kurios veikla apima visą Lietuvą ir 
veikia ne mažiau nei 5 metus 

5 

6. Projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo: 15 

  

6.1. pareiškėjas dalyvauja arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant „Agrarinė 
aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną). Dalyvavimo ŽŪN plotas turi sudaryti 
ne mažiau kaip 10 proc. viso deklaruoto ŽŪN ploto 

15 

6.2. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą  
ne mažiau 50 proc. ploto arba 50 proc. gyvulių 

15 

6.3. projekte numatytos technikos ar įrangos, skirtų mėšlo ir srutų laikymui ir 
tvarkymui, vertė sudaro daugiau kaip 25 proc. nuo visų projekto investicijų 
(išvežimo, įterpimo ir paskleidimo technika, srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, 
robotai mėšlui valyti, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separatoriai) 

15 

6.4. pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti mokymuose susijusiuose su aplinkosaugos 
reikalavimų laikymusi 

5 

7. Pareiškėjas atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų: 10 

  
7.1. pareiškėjui dar nėra 41 metų 10 
7.2. pareiškėjas vykdo veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių 
kliūčių. 2019 deklaracijoje šios vietovės sudaro ne mažiau 50 proc. nuo visų ŽŪN 

10 

Iš viso 100   

 



 

6.1. kriterijui tinkamos „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos: 

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“,  
„Specifinių pievų tvarkymas“,  

„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“,  

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“,  

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“,  

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, 

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas,  

„Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“,  

„Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“,  

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, 

„Dirvožemio apsauga“,  

„Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“,  

„Ražienų laukai per žiemą“.  
 

 


