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Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos  
ir 

Lietuvos ūkininkų sąjungos prezidiumų 
bendras išplėstinis posėdis 

 
Dalyvavo svečiai: Žemės ūkio ministras V. Jukna, viceministras V. Kanopa, Seimo Kaimo reikalų 
komiteto pirmininkas S. Bucevičius, Seimo narys E. Jonyla, kiti atsakingi Žemės ūkio ministerijos ir 
jai pavaldžių įstaigų darbuotojai. 
 

Darbotvarkė 
 
10.00 – 10.05  Darbotvarkės ir svečių pristatymas (J. Kraujelis, J. Talmantas). 
 
10.05 – 10.45  Dėl LR Vyriausybės 2013 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 55 „Dėl 2012 metų papildomų 

nacionalinių išmokų“ įgyvendinimo tvarkos ir pasekmių ūkių suinteresuotumui geriau 
naudoti žemę, aprūpinti žmones darbu, didinti jų pajamas ir sprendžiant kitus 
socialinius klausimus (pristato Žemės ūkio ministerijos atstovai pagal jų susitartą 
tvarką). 

 
10.45 – 11.30  Ūkių (prezidiumų narių ir atvykusiųjų ne prezidiumo narių) atstovų klausimai bei 

pasisakymai. 
 
11.30 – 12.00  Pristatymų ir pasisakymų apibendrinimas, rezoliucijos projekto svarstymas ir priėmimas 

(J. Kraujelis, J. Talmantas, J. Sviderskis) 
 
12.00 – 12.30  Kiti klausimai: 
                        dėl Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo perspektyvų; 
                        dėl beakcizinio dyzelinio kuro normų padidinimo galvijininkystės ūkiams; 
                        dėl baudų skyrimo ir sankcijų išmokoms taikymo ūkiams, dirbusiems išnuomotą 

valstybinę žemę, bet nesutvarkiusiems kai kurių formalumų, pagrįstumo; 
                        dėl pasiūlymų XVI LR Vyriausybės programos veiksmų planui; 
                        dėl darbo grupės „įstrigusiems“ selekcinio užmokesčio klausimams spręsti sudarymo. 
 
Svarstyta: 
1. Dėl LR Vyriausybės 2013 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 55 „Dėl 2012 metų papildomų 
nacionalinių išmokų“ įgyvendinimo tvarkos ir pasekmių ūkių suinteresuotumui geriau naudoti 
žemę, aprūpinti žmones darbu, didinti jų pajamas ir sprendžiant kitus socialinius klausimus 
(pristato Žemės ūkio ministerijos atstovai pagal jų susitartą tvarką). 
 
Lietuvos ūkininkų sąjungos, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos atstovai įvertino neigiamą 
moduliacijos ir PNTI mažinimo 2012 poveikį kaimo ekonominei ir socialinei būklei, pateikė 
konkrečius pavyzdžius, iliustruojančius, kaip moduliacija paveiks paramą prioritetine laikomos 
gyvulininkystės ūkiams, ir neturės jokios įtakos –tik augalininkyste užsiimantiems ūkiams. ŽŪM 
atstovai pristatė paaiškinimą, kaip buvo priimti Komisijos sprendimas dėl moduliacijos ir PNTI 
mažinimo naujosiose valstybėse narėse, galimas sankcijas dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo 
nevykdymo, atsakė į pateiktus klausimus. Prezidiumo posėdžio dalyviams buvo pristatytas 
Rezoliucijos projektas. 
 
Nutarta:  
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Prezidiumo nariai pritarė pristatytam Rezoliucijos projektui su pateiktais papildymais. 
 
 
Svarstyta: 
2. Dėl Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo perspektyvų. 
 
Bendro prezidiumo posėdžio dalyviai kritikavo jau nuo šių metų įsigaliojusį Žemės mokesčio įstatymą, 
kuriame nebuvo atsižvelgta į žemdirbių prašymą, kad žemės mokestis turi būti skaičiuojamas 
atsižvelgiant daugiau žemės našumo balą, o ne į žemės rinkos kainą. Iki šiol nėra aiškaus teisinio 
apibrėžimo, kas yra apleistos žemės. Bendro prezidiumo posėdžio dalyviai palaikė priemones, 
kuriomis siekiam apriboti spekuliaciją žeme, tačiau akcentavo, kad tie apribojimai neturi paveikti 
žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos. Buvo teigiama, kad Seimas neteisingai įgyvendino 
Konstitucinio Teismo spendimą dėl žemės įsigijimo apribojimo 500 ha ir siūlė sugrįžti prie šio 
sprendimo įgyvendinimo iš naujo.  
Nutarta: 
Bendru sutarimu kreiptis į LR Seimo Kaimo reikalų komitetą, Žemės ūkio ministeriją dėl Žemės 
mokesčio įstatymo peržiūrėjimo, kad žemės mokestis būtų skaičiuojamas atsižvelgiant daugiau žemės 
našumo balą, o ne į žemės rinkos kainą. 
 
Svarstyta: 
3. Dėl beakcizinio dyzelinio kuro normų padidinimo galvijininkystės ūkiams 
 
Posėdžio dalyviai konstatavo, kad šiuo metu taikomos beakcizinio dyzelino normos yra per mažos 
gyvulininkyste užsiimantiems ūkiams. Padidinti bendrą beakcizinio dyzelino kiekį Lietuvoje nėra jokių 
galimybių. Svarstyta, kad galbūt yra sričių (viena iš jų sumažinus kuro normas vadinamiems „sofos 
ūkininkams“), kur šio kuro yra nepanaudojama ir tai peržiūrėjus būtų galima jį padidinti 
gyvulininkystės ūkiams.  
Nutarta:  
Bendru sutarimu kreiptis į Žemės ūkio ministeriją, kad būtų peržiūrėti galimi beakcizinio kuro 
rezervai, kurie galėtų būti panaudoti gyvulininkystės ūkiams, tačiau tai turi būti padaryta ne 
augalininkystės ūkių sąskaita.  
 
Svarstyta: 
4. Dėl baudų skyrimo ir sankcijų išmokoms taikymo ūkiams, dirbusiems išnuomotą valstybinę 
žemę, bet nesutvarkiusiems kai kurių formalumų, pagrįstumo. 
 
Posėdžio dalyviams buvo pristatyta situacija, jog taikomos sankcijos ūkininkams, kurie dirba 
išnuomotą valstybinę žemę, tačiau laiku dėl objektyvių priežasčių negalėjo susitvarkyti formalių 
dokumentų. Posėdžio dalyviai savo pasisakymais iliustravo konkrečias situacijas, kada jiems trečiųjų 
asmenų buvo išnuomota valstybinė žemė, apie ką jie neturėjo jokios informacijos. Tačiau tokiais 
atvejais sankcijos pagal ŽŪM nustatytas taisykles taikomos ne tikriesiems pažeidėjams, bet realiai 
dirbantiems išnuomotą žemę. Diskusijose išryškėjo pačių valstybinių institucijų nesusikalbėjimas, 
nevienodas susidariusių situacijų interpretavimas.  
 
Nutarta: 
Posėdžio dalyviai pasiūlė sustabdyti metams laiko sankcijų taikymą vieniems metams, kad ūkiai, 
dirbantys išnuomotą valstybinę žemę, turėtų pakankamai laiko susitvarkyti iškilusius formalumus. 
 
Svarstyta: 
5. Dėl pasiūlymų XVI LR Vyriausybės programos veiksmų planui. 
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Buvo išsakyta ir pritarta nuomonei, kad nors terminas teikti pasiūlymus dėl XVI LR Vyriausybės 
programos veiksmų plano baigėsi, tačiau buvo laukiama šio bendro prezidiumo posėdžio išvadų – ir 
pasiūlymai bus pateikti jam įvykus. 
 
Nutarta: 
Kiekviena organizacija pateiks savo pasiūlymus dėl XVI LR Vyriausybės programos veiksmų plano po 
bendro prezidiumų posėdžio. 
 
Svarstyta: 
6. Dėl darbo grupės „įstrigusiems“ selekcinio užmokesčio klausimams spręsti sudarymo. 
 
Bendro prezidiumo posėdžio dalyviai buvo informuoti apie tai, kad ŽŪR Prezidiumo nutarimą dėl 
Selekcinio mokesčio dydžio Arbitražo kolegija pripažino neteisėtu, tačiau Rūmai neanuliavo savo 
sprendimo. Dalyviai buvo informuoti apie antradienį (vasario 12 d.) selekcininkų inicijuotą bendrą 
susitikimą Žemės ūkio ministerijoje, kurio metu planuojam aptarti susiklosčiusią situaciją. Tada 
išaiškės, ar susidariusios problemos bus sprendžiamos, ar reikės prašyti ŽŪM sudaryti darbo grupę 
problemoms susijusioms su selekcinio mokesčio surinkimu spręsti, ar imtis kitų veiksmų. 
 
Nutarta: 
Posėdžio dalyviai pritarė tokiai siūlomų veiksmų sekai. 
 
 
 
Pirmininkaujantys Jeronimas Kraujelis (Lietuvos žemės ūkio bendrovių 

asociacijos prezidentas) 
Jonas Talmantas (Lietuvos ūkininkų sąjungos 
pirmininkas) 

  
 
 
Sekretoriaujantys Eimantas Pranauskas (LŽŪBA), Eglė Mačytė (LŪS), 
 


