
 

                                                                   
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2018 m.                  d. įsakymu Nr. 3D- 

 

 

PARAMOS ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS SUBJEKTAMS, PATYRUSIEMS NUOSTOLIŲ 

ŽUVUS ŽEMĖS ŪKIO AUGALAMS DĖL GAUSIŲ KRITULIŲ 2017 METAIS, TEIKIMO 

TAISYKLĖS 
 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių žuvus žemės ūkio 

augalams dėl gausių kritulių 2017 metais, teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos 

vadovaujantis Europos Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams ir 

kaimo vietovėse gairėmis 2014–2020 m. (OL 2014 C 204, p. 1), Valstybės paramos už žalą, patirtą 

dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2010 m. liepos 21 d. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1107 „Dėl Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už 

jų teikimą tvarkos aprašo ir Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl 

ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašas), bei Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto 

ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių 

bendrosiomis administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, 

žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų 

administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės). 

2. Taisyklės reglamentuoja valstybės pagalbos teikimo žemės ūkio veiklos subjektams, 

patyrusiems nuostolių žuvus žemės ūkio augalų derliui dėl 2017 m. gausiai iškritusių kritulių (toliau 

– nuostoliai), tvarką. 

 

II SKYRIUS 

PARAMOS TEIKIMO SĄLYGOS 

3. Pagal Taisykles nuostoliai kompensuojami už 2017 m. dėl gausių kritulių žuvusį 

Taisyklių 1 priede nurodytų žemės ūkio augalų derlių. 
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4. Pagal Taisykles nuostoliai kompensuojami žemės ūkio veiklos subjektams, kurie, 

vadovaudamiesi Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos 

aprašo 5 punktu, su prašymu kompensuoti dėl gausių kritulių 2017 metais patirtus nuostolius raštu 

kreipėsi į savivaldybes iki 2017 m. gruodžio 1 d. (toliau – pareiškėjas). 

5. Pareiškėjas turi būti 2014–2017 metais deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir pasėlius 

(2014 m. ir 2015 m. – Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių 

išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus 

plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 

nustatyta tvarka bei 2016 m. ir 2017 m. – Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei 

gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 

„Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų 

tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 2016–2020 metų 

Tiesioginių išmokų taisyklės), nustatyta tvarka. Jei pareiškėjas augalininkystės veiklą vykdo vėliau 

nei nuo 2014 m., jis turi būti deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir pasėlius nuo tų metų, kai pradėjo 

vykdyti šią veiklą. 

6. Pagal Taisykles kompensuojami nuostoliai, apskaičiuoti šių Taisyklių 9–17 punktuose 

nustatyta tvarka ir sudarantys kiekvienam pareiškėjui ne mažiau kaip 100 eurų. 

 

III SKYRIUS 

NUOSTOLIŲ APSKAIČIAVIMAS 

7. Paramos dydį apskaičiuoja Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – 

ŽŪIKVC), užpildydamas Taisyklių 2 priede pateiktą lentelės formą vadovaudamasis savivaldybių 

pateikta informacija apie 2017 m. dėl gausių kritulių žuvusius žemės ūkio augalų pasėlius (3 

priedas).  

8. Nuostoliai skaičiuojami pagal Žemės ūkio augalų, kuriems žuvus dėl gausių kritulių 2017 

metais žemės ūkio veiklos subjektams kompensuojami nuostoliai, sąrašą, pateiktą Taisyklių 1 

priede. 

9. Nuostoliai apskaičiuojami pagal formulę: 

Nj = BPj – Pj,  

čia: 

http://www.infolex.lt/ta/346570
http://www.infolex.lt/ta/346570
http://www.infolex.lt/ta/346570
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Nj – pareiškėjo patirti nuostoliai pagal atskirus žemės ūkio augalus dėl 2017 m. gausiai 

iškritusių kritulių (Eur); 

BPj – pareiškėjo vidutinė metinė 2014–2016 m. žemės ūkio produkcijos vertė pagal atskirus 

žemės ūkio augalus (Eur), kuri apskaičiuojama pagal formulę: 

𝐵𝑃𝑗 =
( 𝑝𝑗(2014) 𝑥 𝑘𝑗(2014) 𝑥 𝑑𝑗(2014)) + ( 𝑝𝑗(2015) 𝑥 𝑘𝑗(2015)  𝑥 𝑑𝑗(2015)) + ( 𝑝𝑗(2016) 𝑥 𝑘𝑗(2016) 𝑥 𝑑𝑗(2016))
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čia: 

j – žemės ūkio augalo pavadinimas; 

pj(2014) – pareiškėjo 2014 metais deklaruotas pasėlių pagal j žemės ūkio augalo pavadinimą 

plotas (ha); 

kj(2014) – augalinės produkcijos pagal j žemės ūkio augalo pavadinimą 2014 metų vidutinė 

supirkimo kaina, skelbiama Statistikos departamento interneto puslapyje adresu 

https://osp.stat.gov.lt/ (Eur/t); 

dj(2014) – 2014 metų derlingumas pagal j žemės ūkio augalo pavadinimą ir atitinkamą 

savivaldybę, skelbiamas Lietuvos statistikos departamento interneto puslapyje (OSP) adresu 

https://osp.stat.gov.lt/ (t/ha); 

pj(2015) – pareiškėjo 2015 metais deklaruotas pasėlių pagal j žemės ūkio augalo pavadinimą 

plotas (ha); 

kj(2015) – augalinės produkcijos pagal j žemės ūkio augalo pavadinimą 2015 metų vidutinė 

supirkimo kaina, skelbiama Statistikos departamento interneto puslapyje adresu 

https://osp.stat.gov.lt/ (Eur/t); 

dj(2015) – 2015 metų derlingumas pagal j žemės ūkio augalo pavadinimą ir atitinkamą 

savivaldybę, skelbiamas Lietuvos statistikos departamento interneto puslapyje (OSP) adresu 

https://osp.stat.gov.lt/ (t/ha); 

pj(2016) – pareiškėjo 2016 metais deklaruotas pasėlių pagal j žemės ūkio augalo pavadinimą 

plotas (ha); 

kj(2016)  – augalinės produkcijos pagal j žemės ūkio augalo pavadinimą 2016 metų vidutinė 

supirkimo kaina, skelbiama Statistikos departamento interneto puslapyje adresu 

https://osp.stat.gov.lt/ (Eur/t); 

dj(2016) – 2016 metų derlingumas pagal j žemės ūkio augalo pavadinimą ir atitinkamą 

savivaldybę, skelbiamas Lietuvos statistikos departamento interneto puslapyje (OSP) adresu 

https://osp.stat.gov.lt/ (t/ha); 

Pj – pareiškėjo 2017 m. gauta žemės ūkio produkcija iš pasėlių (Eur), apskaičiuojama pagal 

formulę: 

https://osp.stat.gov.lt/
https://osp.stat.gov.lt/
https://osp.stat.gov.lt/
https://osp.stat.gov.lt/
https://osp.stat.gov.lt/
https://osp.stat.gov.lt/
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Pj = ( 𝑝𝑗(2017) − ž𝑗) 𝑥 𝑑𝑗(2017)  𝑥 𝑘𝑗(2017),  

čia: 

j – žemės ūkio augalo pavadinimas; 

pj(2017) – pareiškėjo 2017 metais deklaruotas pasėlių pagal j žemės ūkio augalo pavadinimą 

plotas (ha); 

žj  – pareiškėjo dėl gausių kritulių 2017 m. žuvusių žemės ūkio augalų pasėlių pagal j žemės 

ūkio augalo pavadinimą plotas (ha); 

dj(2017) – 2017 metų derlingumas pagal j žemės ūkio augalo pavadinimą ir atitinkamą 

savivaldybę, skelbiamas Lietuvos statistikos departamento interneto puslapyje (OSP) adresu 

https://osp.stat.gov.lt/ (t/ha); 

kj(2017) – augalinės produkcijos pagal j žemės ūkio augalo pavadinimą 2017 metų vidutinė 

supirkimo kaina, skelbiama Statistikos departamento interneto puslapyje adresu 

https://osp.stat.gov.lt/ (Eur/t). 

10. Jei Statistikos departamentas atitinkamai pagal metus (2014, 2015, 2016, 2017) 

informacijos apie tų pačių žemės ūkio augalų derlingumą pagal savivaldybes neskelbia, naudojamas 

bendras šalies derlingumas, skelbiamas Lietuvos statistikos departamento interneto puslapyje (OSP) 

adresu https://osp.stat.gov.lt/.  

11. Jeigu Statistikos departamentas skelbia informaciją apie kelias augalinės produkcijos 

supirkimo kainas (pvz.: šviežių produktų kaina, produktų, skirtų perdirbti, bendra kaina ir kt.), 

naudojama bendra atitinkamos produkcijos supirkimo kaina. Vasarinių ir žieminių grūdinių augalų 

produkcijos atveju, kai informacijos šaltiniuose yra nurodomos maistui ir pašarams skirtų grūdų 

supirkimo kainos arba kainų kitimo diapazonas, nuostoliai, vadovaujantis Taisyklių 9 punktu, 

skaičiuojami pagal aritmetinę vidutinę atitinkamų grūdinių augalų produkcijos (grūdų) supirkimo 

kainą. 

12. Jei informacijos apie augalinės produkcijos derlingumą Statistikos departamentas 

neskelbia, naudojama Taisyklių 4 priede pateikta informacija. 

13. Jei Statistikos departamentas kurių nors žemės ūkio augalų vidutinės supirkimo kainos 

neskelbia, taikomos atitinkamų metų normatyvinės augalų produkcijos kainos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-799 „Dėl biologinio turto 

ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2014 metais patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-890 „Dėl biologinio turto ir žemės 

ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2015 metais sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-877 „Dėl biologinio turto ir žemės 

ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2016 metais sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos 

https://osp.stat.gov.lt/
https://osp.stat.gov.lt/
https://osp.stat.gov.lt/
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žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-697 „Dėl biologinio turto ir žemės 

ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2017 metais sąrašo patvirtinimo“. 

14. Jei tam tikrų žemės ūkio augalų produkcijos supirkimo kainų Statistikos departamentas 

neskelbia ir nėra patvirtintos jų normatyvinės kainos, naudojamos Taisyklių 4 priede nurodytos 

kainos. 

15. Nuostoliai už ekologiškų pasėlių produkciją skaičiuojami pagal neekologiškos 

produkcijos derlingumą ir kainas. 

16. Jei pareiškėjas tam tikrus žemės ūkio augalus augino dvejus metus, vidutinė šių augalų 

žemės ūkio produkcijos vertė (BPj) gaunama atitinkamų j žemės ūkio augalų dvejų metų pajamas 

dalijant iš 2. 

17. Jei pareiškėjas tam tikrus žemės ūkio augalus augino vienus metus, vidutinė šių augalų 

žemės ūkio produkcijos vertė (BPj) lygi tais metais iš jų gautų pajamų vertei.  

18. Jei pareiškėjas tam tikrus žemės ūkio augalus augino tik 2017 metais, visas 2017 m. dėl 

gausiai iškritusių kritulių žuvęs žemės ūkio augalų derlius laikomas patirtais nuostoliais, kurie 

apskaičiuojami pagal formulę: 

Nžj = ž𝑗 𝑥 𝑘𝑗(2017) 𝑥 𝑑𝑗(2017),  

čia: 

Nžj – pareiškėjo 2017 m. patirti nuostoliai pagal tam tikrus žemės ūkio augalus (Eur).  

Kitos formulės kintamųjų reikšmės nurodytos Taisyklių 9 punkte.  

 

IV SKYRIUS 

PARAMOS DYDŽIO NUSTATYMAS 

19. Parama skiriama tik už tuos pareiškėjui pagal atskirus žemės ūkio augalus Taisyklių 9–

17 punktuose nustatyta tvarka apskaičiuotus nuostolius, kurie sudaro ne mažiau kaip 30 proc. 

vidutinės metinės pareiškėjo 2014–2016 m. produkcijos iš tų žemės ūkio augalų vertės.  

20. Jei pareiškėjas tam tikrus žemės ūkio augalus augino tik 2017 metais, parama skiriama 

tik už tuos pareiškėjui pagal atskirus augalus Taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotus 

nuostolius, kurie sudaro ne mažiau kaip 30 proc. pareiškėjo 2017 m. numatytos gauti produkcijos iš 

pasėlių pagal atskirus žemės ūkio augalus vertės (Pdj), kuri  apskaičiuojama pagal formulę 

Pdj =  𝑝𝑗(2017)  𝑥 𝑘𝑗(2017) 𝑥 𝑑𝑗(2017). 

Formulės kintamųjų reikšmės nurodytos Taisyklių 9 punkte.  

21. Paramos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tai, ar pareiškėjas buvo apdraudęs savo 

pasėlius nuo statistiškai dažniausiai su klimato reiškiniais susijusių rizikų (pvz.: iššalimo, krušos, 

liūties ar kt.) tame regione, kuriame teikiamos tokio draudimo paslaugos: 
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21.1. pareiškėjams, kurie apdraudė savo pasėlius 2017 metų derliui gauti, kompensuojama 

iki 80 proc. patirtų nuostolių; 

21.2. pareiškėjams, kurie nebuvo apsidraudę savo pasėlių 2017 metų derliui gauti, 

kompensuojama iki 40 proc. patirtų nuostolių. 

22. Paramos dydis apskaičiuojamas euro centų tikslumu. 

23. Jei bendras visiems pareiškėjams apskaičiuotas paramos dydis viršija nuostoliams 

kompensuoti skirtą sumą (9,1 mln. eurų), apskaičiuota parama kiekvienam pareiškėjui mažinama 

proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui. 

 

V SKYRIUS 

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS 

24. ŽŪIKVC: 

24.1. administruoja paramą ir priima sprendimus dėl paramos pagal Taisykles skyrimo ar 

neskyrimo; 

24.2. per 15 darbo dienų po Taisyklių patvirtinimo raštu kreipiasi į: 

24.2.1. savivaldybes su prašymu ne vėliau kaip iki 2018 m. rugsėjo 1 d. pagal Taisyklių 3 

priede pateiktą lentelės formą el. paštu rinka@vic.lt pateikti duomenis apie savivaldybės teritorijoje 

žuvusių žemės ūkio augalų plotus; 

24.2.2. draudimo kompanijas, teikiančias pasėlių draudimo nuo statistiškai dažniausiai su 

klimato reiškiniais susijusių rizikų (pvz.: iššalimo, krušos, liūties ar kt.) paslaugas dėl 2017 m. 

pasėlius apdraudusių žemės ūkio veiklos subjektų sąrašo pateikimo; 

24.3. pagal draudimo kompanijos pateiktus duomenis nustato, ar pareiškėjas 2017 m. draudė 

savo pasėlius; 

24.4. įvertina iš savivaldybių gautus duomenis ir apskaičiuoja pareiškėjams mokėtinas 

paramos sumas pagal Taisyklių 2 priede pateiktą formą; 

24.5. parengia Paramos, apskaičiuotos pareiškėjams, kurių 2017 m. žemės ūkio augalų 

derlius žuvo dėl gausių kritulių, suvestinę pagal Taisyklių 5 priedą ir ją ne vėliau kaip iki 2018 m. 

lapkričio 15 d. pateikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – 

Agentūra) raštu bei elektroniniu paštu nacparama@nma.lt MS Excel formatu.  

25. Agentūra: 

25.1. gavusi visus duomenis apie kiekvienam pareiškėjui apskaičiuotą paramą, ne vėliau 

kaip iki 2019 m. vasario 28 d. išmoka paramos lėšas pareiškėjams Bendrųjų administravimo 

taisyklių nustatyta tvarka; 

mailto:idis@vic.lt
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25.2. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos 

registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu 

Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų 

patvirtinimo“, ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų 

tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 

13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) 

pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, per 5 darbo dienas nuo informacijos, 

nurodytos Taisyklių 24.5 papunktyje, gavimo dienos Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos 

(de minimis) pagalbos registrui pateikia duomenis apie išmokėtas valstybės pagalbos lėšas. Jei 

vienam pareiškėjui vienu sprendimu skiriama valstybės pagalbos suma viršija 2014 m. birželio 25 

d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba 

žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 

dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p. 1), su paskutiniais 

pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084 (OL 2017 

L 156, p. 1) 9 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytas ribas, oficialiąją kontrolę atliekanti institucija 

informaciją apie skirtą pagalbą pateikia Žemės ūkio ministerijai, o ministerija per šešis mėnesius 

nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia informaciją į Europos Komisijos Valstybės pagalbos 

skaidrumo svetainę adresu https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/. 

26. Lėšos pareiškėjui pervedamos į jo banko sąskaitą, kurią jis nurodė Paramos už žemės 

ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje, vėliausiai pateiktoje Agentūrai 

vadovaujantis 2016–2020 metų Tiesioginių išmokų taisyklėmis. Jei po Paramos už žemės ūkio 

naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos pateikimo pareiškėjas buvo teikęs Agentūrai 

prašymą pakeisti banko sąskaitos duomenis, paramos lėšos pervedamos į prašyme nurodytą banko 

sąskaitą. 

27. Mirus pareiškėjui, pateikusiam savivaldybei prašymą iki 2017 m. gruodžio 1 d. ir 

atitikusiam Taisyklių nustatytus reikalavimus, įpėdinis iki 2019 m. rugsėjo 16 d. pateikia Agentūrai 

prašymą dėl paramos skyrimo ir prideda asmens tapatybės ir paveldėjimo fakto įrodymo dokumentų 

kopijas, taip pat nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos numerį.  

28. Jei pareiškėjui parama neskiriama, sprendimas dėl paramos neskyrimo įforminamas 

ŽŪIKVC nustatyta tvarka. Apie priimtą sprendimą neskirti paramos ŽŪIKVC pareiškėją 

informuoja raštu, nurodydamas tokio sprendimo priėmimo priežastis, teisinį pagrindą ir apskundimo 

tvarką.  
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29. Pareiškėjas, negavęs paramos arba nesutinkantis su išmokėta paramos suma, ne vėliau 

kaip iki 2019 m. kovo 31 d. gali kreiptis į ŽŪIKVC su prašymu nurodyti paramos neskyrimo 

priežastis arba apskaičiuotos paramos sumos pagrindimą ir teisinį pagrindą. 

 

 

 

VI SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

30. Subjektai, teikiantys duomenis, atsako už jų teikiamų duomenų teisingumą. 

31. ŽŪIKVC atsako už mokėtinų paramos sumų pareiškėjams apskaičiavimą. 

32. Agentūra atsako už paramos lėšų išmokėjimą ir apskaitą, duomenų į Suteiktos valstybės 

pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą pateikimą. 

33. Pareiškėjai, gavę paramą neteisėtai, ir asmenys, prisidėję prie neteisėto paramos gavimo 

(pareiškėjų pateiktuose prašymuose sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Neteisėtai gauta parama grąžinama. 

 

___________________ 

 



Paramos žemės ūkio veiklos subjektams,  

patyrusiems nuostolių žuvus žemės ūkio 

augalams dėl gausių kritulių 2017 metais, 

teikimo taisyklių 

1 priedas 

 

ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ, KURIEMS ŽUVUS DĖL GAUSIŲ KRITULIŲ 2017 METAIS 

ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS SUBJEKTAMS KOMPENSUOJAMI NUOSTOLIAI, SĄRAŠAS 

Nr. Kodas* Žemės ūkio augalų pavadinimas 

1. AVI Avižos 

2. GRI Grikiai 

3. KRŽ Žieminiai kvietrugiai 

4. KVŽ Žieminiai kviečiai 

5. MIŽ Žieminiai miežiai 

6. RUŽ Žieminiai rugiai 

7. KRV Vasariniai kvietrugiai 

8. KVV Vasariniai kviečiai 

9. MIV Vasariniai miežiai 

10. RUV Vasariniai rugiai 

11. KUK Kukurūzai (grūdai) 

12. KUK Kukurūzai (silosui, žaliajam pašarui) 

13. RAŽ Žieminiai rapsai 

14. RAV Vasariniai rapsai 

15. BMI Žemės ūkio augalų mišiniai (ne žaliajai masei), kuriuose baltyminiai 

augalai yra vyraujantys (sėkla) 

16. NMI Žemės ūkio augalų mišiniai (ne žaliajai masei), kuriuose baltyminiai 

augalai nėra vyraujantys (sėkla) 

17. PUP Pupos 

18. VIK Vikiai 

19. ŽIR Žirniai 

20. LUB Lubinai 

21. ŠIU Šilauogių uogynai (uogos) 

22. JSU Juodųjų serbentų uogynai (uogos) 

23. AVU Aviečių uogynai (uogos) 

24. BRA Braškių uogynai (uogos) 

25. GEU Gervuogių uogynai (uogos) 

26. OBS Obelų sodai (vaisiai) 

27. ŠAU Šaltalankių uogynai (uogos) 

28. SVO Svogūnai (ropelės) 

29. MOR Morkos 

30. BUR Burokėliai 
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31. KOP Gūžiniai kopūstai 

32. ČES Česnakai 

33. MOL Moliūgai 

34. SLO Salotos 

35. SAL Salierai 

36. AGK Agurkai, išauginti lauke 

37. POM Pomidorai, išauginti lauke 

38. BUL Bulvės 

39. GAB Baltosios garstyčios (sėkla) 

40. GAJ Rudosios, juodosios garstyčios (sėkla) 

41. CUR Cukriniai runkeliai 

42. DOB Dobilai (sėkla) 

43. LIC Liucernos (sėkla) 

44. SJO Sojos (sėkla) 

45. KAN Pluoštinės kanapės (pluoštui) 

46. KAN Pluoštinės kanapės (sėkla) 

47. LIN Linai (pluoštui) 

48. LIN Linai (sėmenys) 

49. KMY Kmynai (sėkla) 

50. KRA Krapai (žalioji masė) 

51. RID Baltieji, juodieji ridikai (šakniavaisiai) 

52. KLA Kalendros (sėkla) 

53. FAC Facelijos (sėkla) 

54. AKM Azotą kaupiančių augalų mišinys (sėkla) 

55. ALR Aliejiniai ridikai (sėkla) 

56. BAR Barkūnai (sėkla) 

 

* Pasėlių kodai nurodomi vadovaujantis Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriumi, 

pateiktu Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 

metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio 

naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų 

administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 2 priedo V skyriuje. 

___________________ 



Paramos žemės ūkio veiklos subjektams,  

patyrusiems nuostolių žuvus žemės ūkio augalams  

dėl gausių kritulių 2017 metais, teikimo taisyklių 

2 priedas 

 

PARAMOS ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS SUBJEKTAMS, PATYRUSIEMS NUOSTOLIŲ ŽUVUS ŽEMĖS ŪKIO AUGALAMS DĖL GAUSIŲ 

KRITULIŲ 2017 METAIS, APSKAIČIAVIMO REZULTATŲ LENTELĖ 

________________ savivaldybė 

______________ 

(data) 

 

1) Pildoma / skaičiuojama tais atvejais, kai pareiškėjas kurių nors žemės ūkio augalų 2014–2016 m. neaugino. 

2) Parama skaičiuojama tik tada, kai 11 ar 12 stulpelyje apskaičiuota netekimų dalis yra lygi arba didesnė nei 30 proc.  

3) Mokėtina suma pareiškėjui apskaičiuojama atsižvelgiant į Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių žuvus žemės ūkio 

augalams dėl gausių kritulių 2017 metais, teikimo taisyklių 23 punktą. 

 

 

________________________________   ______________  ________________________ 

Eil. 

Nr. 

 

Pareiškėjo 

asmens 

kodas / 

įmonės 

kodas 

Pareišk

ėjo 

vardas 

Pareiškėjo 

pavardė / 

įmonės 

pavadinimas 

Ž. ū. 

augalų 

pavadi-

nimas 

Pasėli

ų 

kodas 

(žr. 1 

pried

ą) 

Vidutinė 

2014–2016 

m. 

produkcijos 

vertė (BPj), 

Eur 

2017 m. 

planuota gauti 

iš deklaruoto 

augalų ploto 

produkcijos 

vertė (Pdj) (Eur) 
1)  

Patirti 

nuostoliai, Eur 

Netekimų dalis, proc. Priskaičiuota paramos 

suma, Eur 2) 

Iš viso 

priskaič

iuota 

paramo

s suma, 

Eur 

Mokė

tina 

suma, 

Eur 3) 

 

 

(Nj) 

 

(Nžj)
1) 

kai augalai 

buvo auginami 

2014–2016 m.  

kai augalai 

2014–2016 

m. nebuvo 

auginami 

pareiškėjas 

buvo 

apdraudęs 

pasėlius 

pareiškėjas 

nebuvo 

apdraudęs 

pasėlių 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9/7×100 12=10/8×100 13=9×0.8 
131)=10×0.8

 
14=9×0.4 

141)=10×0.4 
15 16 

                

          

                

                



(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)           (parašas)            (vardas, pavardė) 



Paramos žemės ūkio veiklos subjektams,  

patyrusiems nuostolių žuvus žemės ūkio augalams  

dėl gausių kritulių 2017 metais, teikimo taisyklių 

3 priedas 

 

________________ SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA APIE 2017 M. DĖL GAUSIŲ KRITULIŲ ŽUVUSIUS ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ 

PASĖLIUS 

_______________ 

(data) 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo asmens 

kodas / įmonės kodas 

Pareiškėjo vardas ir pavardė / 

įmonės pavadinimas 

Ž. ū. augalų 

pavadinimas 

Pasėlių 

kodas* 

Prašymo 

pateikimo data 

2017 m. žuvusių 

pasėlių plotas, ha 

2017 m. deklaruotų 

pasėlių plotas, ha 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

* Pasėlių kodai nurodomi vadovaujantis Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriumi, pateiktu Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus 

bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų 

tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 2 priedo V skyriuje. 

Pastaba. Duomenys ŽŪIKVC pateikiami el. paštu rinka@vic.lt MS Excel formatu. 

________________________________ 

 

 

Rengėjo nuoroda: vardas, pavardė, tel. Nr. ir el. paštas 

 

mailto:rinka@vic.lt


Paramos žemės ūkio veiklos subjektams,  

patyrusiems nuostolių žuvus žemės ūkio augalams dėl 

gausių kritulių 2017 metais, teikimo taisyklių 

4 priedas 

 

NUOSTOLIAMS SKAIČIUOTI NAUDOTINI ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ DERLINGUMO RODIKLIAI IR PRODUKCIJOS KAINOS 

Nr. Kodas Pavadinimas Augalų derlingumas, t/ha Produkcijos supirkimo kaina, Eur/t 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

1. BMI Žemės ūkio augalų mišiniai (ne žaliajai 

masei), kuriuose baltyminiai augalai yra 

vyraujantys (sėkla) 

2,20 2,29 2,04 2,09 201 198 219 187 

2. NMI Žemės ūkio augalų mišiniai (ne žaliajai 

masei), kuriuose baltyminiai augalai nėra 

vyraujantys (sėkla) 

2,56 2,48 2,33 2,08 151 130 108 124 

3. GEU Gervuogių uogynai (uogos) 2,0 2,0 2,0 2,0 1740 1740 1740 1900 

4. KUK Kukurūzai (silosui, žaliajam pašarui) 29,37 26,36 32,63 26,45 15 18 34 28 

5. ŠAU Šaltalankių uogynai (uogos) 0,32 1 0,40 0,41 1016 937 778 950 

6. KAN Pluoštinės kanapės (sėklos) 1,56 1,56 1,56 0,5 1506 1506 1400 1400 

7. LIN Linai (pluoštui) 4,0 4,0 4,0 4,0 181 181 181 180 

8. MOL Moliūgai 16,8 14,4 12,9 8,2 495 495 418 428 

9. SLO Salotos 7,1 8,4 9,1 6,7 1250 1368 1246 1415 

10. GAB Baltosios garstyčios (sėkla) 1,0 1,0 1,0 1,0 600 600 600 600 

11. GAJ Rudosios, juodosios garstyčios (sėkla) 2,23 2,23 2,23 2,23 460 450 450 450 

12. DOB Dobilai (sėkla) 0,14 0,14 0,14 0,14 3500 4000 3700 4162 

13. LIC Liucernos (sėkla) 0,2 0,2 0,2 0,21 3500 4500 4316 4975 

14. SJO Sojos (sėkla) 0,8 0,7 1,6 1,2 304 320 320 320 

15. KRA Krapai (žalioji masė) 20 20 20 20 4138 3371 3776 4266 

16. KLA Kalendros (sėkla) 0,5 0,5 0,5 0,5 550 550 550 550 

17. FAC Facelijos (sėkla) 0,28 0,28 0,28 0,28 3850 3850 3850 3850 

18. AKM Azotą kaupiančių augalų mišinys (sėkla) 3,0 3,0 3,0 3,0 400 400 400 400 
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19. ALR Aliejiniai ridikai (sėkla) 0,69 0,69 0,82 0,56 320 320 595 680 

20. BAR Barkūnai (sėkla) 0,25 0,25 0,36 0,25 3150 3150 3150 3150 

 

 

Duomenų šaltiniai: 

- Lietuvos statistikos departamentas, 

- Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, 

- Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 

- Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 

- Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, 

- Apklausos duomenys. 

 

 

_____________________ 

http://192.168.100.33/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=5709732&VersionID=781526&Referrer=8f61c2fd-885c-4b9b-8cf9-497129585161
http://192.168.100.33/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=5709732&VersionID=781526&Referrer=8f61c2fd-885c-4b9b-8cf9-497129585161
http://192.168.100.33/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=18294&Referrer=8f61c2fd-885c-4b9b-8cf9-497129585161
http://192.168.100.33/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=5710227&VersionID=781481&Referrer=8f61c2fd-885c-4b9b-8cf9-497129585161
http://192.168.100.33/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=5710227&VersionID=781481&Referrer=8f61c2fd-885c-4b9b-8cf9-497129585161
http://192.168.100.33/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=584825&Referrer=8f61c2fd-885c-4b9b-8cf9-497129585161
http://192.168.100.33/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=5709841&VersionID=781476&Referrer=8f61c2fd-885c-4b9b-8cf9-497129585161
http://192.168.100.33/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=5709841&VersionID=781476&Referrer=8f61c2fd-885c-4b9b-8cf9-497129585161
http://192.168.100.33/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=18466&Referrer=8f61c2fd-885c-4b9b-8cf9-497129585161
http://192.168.100.33/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=5709961&VersionID=781475&Referrer=8f61c2fd-885c-4b9b-8cf9-497129585161
http://192.168.100.33/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=5709961&VersionID=781475&Referrer=8f61c2fd-885c-4b9b-8cf9-497129585161
http://192.168.100.33/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=19110&Referrer=8f61c2fd-885c-4b9b-8cf9-497129585161


Paramos žemės ūkio veiklos subjektams,  

patyrusiems nuostolių žuvus žemės ūkio augalams  

dėl gausių kritulių 2017 metais, teikimo taisyklių 

5 priedas 

 

PARAMOS, APSKAIČIUOTOS PAREIŠKĖJAMS, KURIŲ 2017 M. ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ DERLIUS ŽUVO DĖL GAUSIŲ 

KRITULIŲ, SUVESTINĖ 

_______________ 

(data) 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo asmens 

kodas / įmonės kodas 

Pareiškėjo vardas ir pavardė 

/ įmonės pavadinimas 

Valdos kodas Savivaldybės 

pavadinimas 

Seniūnija Vietovės 

pavadinimas 

Apskaičiuota 

paramos suma, Eur 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

Pastaba. Pateikiama iki 2018 m. lapkričio 15 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos raštu bei elektroniniu paštu 

nacparama@nma.lt MS Excel formatu. 

________________________________ 

 

 

Rengėjo nuoroda: vardas, pavardė, tel. Nr. ir el. paštas 

 

 


