
 
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 
DĖL 2012 METŲ PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ 

 
2013 m. sausio 23 d. Nr. 55 

Vilnius 
 
 

Atsižvelgdama į 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio 

bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir 

nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančio reglamentus (EB) 

Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančio reglamentą (EB) 

Nr. 1782/2003 (OL 2009 L 30, p. 16), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. liepos 11 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 671/2012 (OL 2012 L 204, p. 11), 132 straipsnio 

ir 2012 m. liepos 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama Lietuvoje išmokėti 

papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už 2012 metus (pranešta dokumentu Nr. K(2012)4391), 

1 straipsnio nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a : 

Nustatyti, kad: 

1. Žemės ūkio veiklos subjektams 2012 metų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už 

pieną, gyvulius ir pasėlius bendra maksimaliai leistina skaičiuotina suma prieš sumažinimą, nurodytą 

šio nutarimo 3 punkte, yra 166 mln. (vienas šimtas šešiasdešimt šeši milijonai) litų, o maksimali 

mokėtina suma neturi viršyti 106 mln. (vienas šimtas šeši milijonai) litų.  

2. Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų dydį pagal reglamento (EB) Nr. 73/2009 132 

straipsnį nustato Žemės ūkio ministerija. 

3. Žemės ūkio veiklos subjektui mokama suma apskaičiuojama vadovaujantis Komisijos 

įgyvendinimo sprendimo (pranešta dokumentu Nr. K(2012)4391) 1 straipsnio 4 dalimi. Jeigu visa 

tiesioginių išmokų suma, skiriama žemės ūkio veiklos subjektui pagal reglamentą (EB) Nr. 73/2009, 

įskaitant visas papildomas nacionalines tiesiogines išmokas, viršija 17 264 (septyniolika tūkstančių du 

šimtai šešiasdešimt keturi) litus (5 000 eurų), papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų, skirtinų tam 

žemės ūkio veiklos subjektui, suma sumažinama suma, atitinkančia 10 procentų visos 17 264 

(septyniolika tūkstančių du šimtai šešiasdešimt keturi) litus (5 000 eurų) viršijančios sumos. Ši 

procentinė dalis padidinama 4 procentiniais punktais, jeigu visa visų tiesioginių išmokų suma, 

įskaitant visas papildomas nacionalines tiesiogines išmokas, viršija 1 035 840 (vienas milijonas 

trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt) litų (300 000 eurų), tačiau sumažinimas 

taikomas tik 1 035 840 (vienas milijonas trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt) 

litų (300 000 eurų) viršijančios visos sumos daliai, kurią sudaro papildomos nacionalinės tiesioginės 

išmokos. 
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