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PARAMA ŢEMĖS ŪKIUI IR KAIMO PLĖTRAI 2014-2020 m. 

LR ŢEMĖS ŪKIO 

MINISTERIJA 

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra  

prie Ţemės ūkio ministerijos 

http://www.zum.lt/index.php?-84322001
http://www.zum.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_id=3113
http://www.zum.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_id=3111
http://www.esparama.lt/2014-2020-laikotarpis/diskusijos
http://www.zum.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_id=3114
http://www.esparama.lt/2014-2020-laikotarpis
http://www.zum.lt/index.php?1960258257
http://www.esparama.lt/nacionaline-pazangos-programa1
http://www.zum.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_id=3110
http://ec.europa.eu/europe2020/index_lt.htm
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PARAMOS DYDIS KAIMO PLĖTRAI 2014–2020 M.  

* - PVM – tinkamos finansuoti išlaidos 2014-2020 m. 
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ES PARAMOS KAIMO PLĖTRAI  

TIKSLAI IR PRIORITETAI 

       TIKSLAI 

 

 

 

PRIORITETAI 

P2.  Didinti visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą ir ūkių perspektyvumą 

P3.  Skatinti maisto grandinės organizavimą ir rizikos valdymą žemės ūkyje 

P4.  Atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo žemės ūkio ir miškininkystės priklausančias ekosistemas 

P5.  Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose  

P6.  Skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse 

P1.  Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse 

1. Skatinti žemės ūkio konkurencingumą; 

2. Užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; 

3. Siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, 

įskaitant užimtumo kūrimą ir rėmimą. 
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LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 M. 

PROGRAMOS PRIEMONĖS (1/3) 

Gamintojų grupių ir organizacijų įsikūrimas 

Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir 

ūkininkų pavadavimo paslaugos 

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos 

Investicijos į materialųjį turtą 

Žinių perdavimas ir informavimo veikla 

Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimas 

Bendradarbiavimas 

I TIKSLAS: ŽEMĖS ŪKIO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS 



6 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 M. 

PROGRAMOS PRIEMONĖS (2/3) 

Su „Natura 2000“ susijusios išmokos 

Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų 

gyvybingumo gerinimą 

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas 

 Ekologinis ūkininkavimas  

Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar 

kitokių specifinių kliūčių 

II TIKSLAS: TAUSOJANČIO GAMTOS IŠTEKLIŲ 

VALDYMO IR KLIMATO POLITIKOS VEIKSMŲ 

UŽTIKRINIMAS 
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LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 M. 

PROGRAMOS PRIEMONĖS (3/3) 

Ūkio ir verslo plėtra 

Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas  

kaimo vietovėse 

 LEADER programa 

III TIKSLAS: SUBALANSUOTA TERITORINĖS KAIMO 

EKONOMIKOS IR BENDRUOMENIŲ PLĖTRA, 

ĮSKAITANT UŽIMTUMO KŪRIMĄ IR RĖMIMĄ 
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PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS  

2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2014–2015 m. 

GRAFIKAS  

Priemonės kodas Priemonė 
Paramos paraiškų 

priėmimo pradžia 

Paramos paraiškų 

priėmimo 

pabaiga 

1 ŢINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA     

1.1 Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti 2015-04-01 2015-05-29 

1.2 Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai     

2 
KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR 

ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS 
    

2.1 Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis     

3 
ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS 

SISTEMOS 
    

3.1 Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose 2015-04-01 2015-12-31 
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1.1 PARAMA PROFESINIAM MOKYMUI IR ĮGŪDŢIAMS ĮGYTI 

 Prioritetai – skatinti ţinių perteikimą ir inovacijas ţemės ūkyje, miškininkystėje ir 
kaimo vietovėse; visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir 
konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą. 

 

 Tikslinės sritys – mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo ţemės ūkio ir 
miškininkystės sektoriuose skatinimas; ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir 
palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas; palankesnių 
sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje 
sudarymas; miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miško plotų plėtra. 

 

 Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:  mokymo kursų organizavimas pagal formalią 
Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą ir (arba) neformalias mokymo programas, 
kurios yra įtrauktos į Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro 
sudarytą neformalių mokymo programų sąvadą.  

 

 Paramos gali kreiptis mokslo, studijų ir mokymo institucijos; įstaigos, turinčios teisę 
vykdyti formalųjį profesinį mokymą. 

 

 Paramos suma – 200 000 Eur projektui įgyvendinti. 2014–2020 metų laikotarpiu vienam 
paramos gavėjui paramos suma negali viršyti 400 000 Eur. 
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 LAMMC Miškų institutas įvykdė 2 projektus pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir 
informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės 
ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos 
sklaida“: 

• Projektas “Hibridinės drebulės dauginimo ypač produktyviems 
ţeldiniams veisti intensyvios plantacinės miškininkystės srityje 
inovatyvių technologijų ir mokslo ţinių taikymas bei jų sklaida”. 
Trukmė 2008-2010 m. 

• Projektas „Tvarių, daugiafunkcinių miškų ţemės ūkiui naudotose 
ţemėse veisimo ir prieţiūros mokslo ţinių ir inovatyvių technologijų 
taikymas bei jų sklaida“. Trukmė 2010-2012 m. 

 

 Buvo parengtos parodomųjų bandymų įveisimo metodikos ir jų 
įveisimo projektai. Įveisti parodomieji ţeldiniai, suorganizuoti 
seminarai ir lauko dienos. 
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PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS  

2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2014–2015 m. 

GRAFIKAS  
Priemonės 

kodas  
Priemonė 

Paramos 

paraiškų 

priėmimo 

pradžia 

Paramos 

paraiškų 

priėmimo 

pabaiga 

4 INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ     

4.1 Parama investicijoms į žemės ūkio valdas 
2014-12-08 

2015-05-04 

2014-12-31 

2015-06-30 

4.2 

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, 

rinkodarą ir (arba) plėtrą: 
    

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, 

rinkodarą ir (arba) plėtrą (visiems sektoriams, išskyrus pieno 

sektorių); 

2015-06-01 2015-07-31 

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, 

rinkodarą ir (arba) plėtrą (pieno sektoriui). 
2015-11-16 2015-12-18 

4.3 
Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės 

infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą 
    

4.3.1 Parama žemės konsolidacijai 2015-09-01 2015-12-31 

4.3.2 Parama žemės ūkio vandentvarkai 2015-08-03 2015-09-30 

4.3.3 Parama miškų infrastruktūrai gerinti 2015-06-01 2015-06-30 

4.4 Parama pelno nesiekiančioms investicijoms     

4.4.1 Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas 2015-04-01 2015-07-31 
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4.3.3 PARAMA MIŠKŲ INFRASTRUKTŪRAI GERINTI 

Prioritetai: skatinti tvarų miškų valdymą; didinti miškų ūkio perspektyvumą. 

  

Tikslinė sritys – miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miško plotų plėtra remiant miško 
kelių įrengimą, rekonstrukciją. 

  

Kompleksiniai tikslai: 

1. Inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;  

2. Aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;  

3. Klimato kaitos švelninimas.  

  

Remiama veikla: miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) 
įrengimas ir (ar) rekonstrukcija. 

  

Paramos gali kreiptis: 1. Miško valdytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys); 2. Miško valdytojų 
grupės.  

  

Paramos dydis:  

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui: 

• projektui negali viršyti 200 000 Eur;  

• 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 000 Eur;  

• partnerių ir (arba) susijusių įmonių (Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros 
įstatymas) didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 000 
Eur.  
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PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS  

2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2014–2015 m. 

GRAFIKAS  
Priemonės 

kodas  
Priemonė 

Paramos 

paraiškų 

priėmimo 

pradžia 

Paramos 

paraiškų 

priėmimo 

pabaiga 

6 ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA     

6.1 Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 
2015-04-01 

2015-11-16 

2015-04-30 

2015-12-18 

6.2 Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse     

6.3 Parama smulkiesiems ūkiams 2015-04-01 2015-06-30 

6.4.1 
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir 

plėtrai 
2015-11-02 2015-12-14 

6.4.2 Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų 2015-09-01 2015-11-30 

7 
PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS 

KAIMO VIETOVĖSE 
    

7.2 Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą:     

7.2.2 Parama asbestinių stogų dangos keitimui 2015-03-02 2015-04-30 

7.2.3 Parama vietiniams keliams 2015-04-01 2015-06-30 

7.3 Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai 2015-11-02 2015-12-31 

7.6 
Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį: 
    

7.6.1 Tradicinių amatų centrų plėtra 2015-05-04 2015-06-30 
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PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS  

2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2014–2015 m. 

GRAFIKAS  

Priemonės kodas  Priemonė 
Paramos paraiškų 

priėmimo 

pradžia 

Paramos paraiškų 

priėmimo 

pabaiga 

8 
INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ 

GYVYBINGUMO GERINIMĄ 
    

8.1 Miško veisimas (naujoms paraiškoms) 2015-07-01 2015-08-31 

8.3-4 
Miškų gaisrų, stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių padarytos žalos 

prevencija ir atlyginimas 
2015-08-03 2015-08-31 

8.5 
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir 

aplinkosauginė vertė 
2015-06-01 2015-06-30 

8.6 Investicijos į miškininkystės technologijas  2015-09-01 2015-09-30 
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8.1. MIŠKO VEISIMAS 

 Prioritetai – skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose. 

  

 Tikslinė sritis: priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis 
„Miško veisimas“ prisideda prie šios tikslinės srities įgyvendinimo – anglies dvideginio absorbavimas ir jo 
emisijos ţemės ūkyje ir miškininkystėje maţinimas.  

 

 Kompleksiniai tikslai: 1. Aplinkos išsaugojimas ir tvari miškų ūkio plėtra; 2. Klimato kaitos švelninimas. 

 

 Remiama veikla: 

 1. Miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka);  

 2. Pagal Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą LRV 2010-08-31nutarimu Nr. 
1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskelbus ekstremalią 
situaciją, įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui 
atsodinti teikiama miško įveisimo išmokos dalis, proporcinga įveisto miško plotui, kuriame miško želdiniai ir 
(arba) žėliniai žuvę, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų LR aplinkos ministro 2008-04-
14 įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, reikalavimais; 

 3. Įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). 

 

 Paramos gali kreiptis: juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, 
planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise; savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.  

 

 Paramos dydis:  

• Vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos 
kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties (atskirų želdinių įkainių lentelė 
pateikta priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško 
veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse);  

• Miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už 
veisiamo miško plotą. 
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Miško įveisimo išmokų dydţiai (2014-2020 m.): 

 iš viso skirta 8,991 mln. eurų ES ir valstybės biudţeto lėšų 
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Na ir Nb -----------------------------------daugiausia smėlžemiai (pradžiažemiai, 

                                                                                                     jauražemiai) 

 

Nc -------------------------------------------rudžemiai, išplautžemiai, palvažemiai,  

                                                            balkšvažemiai, smėlžemiai, trąšažemiai  
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Giliau glėjiškas pasotintas PALVAŢEMIS (Ncp) 

Endohypogley-Eutric PLANOSOL (BioSoil, 2006-2008 m.) 

 

Medyno sudėtis: 6P1E2B1Bt 

OL           -4 - -3 cm 

OF+OH   -3 - 0 cm 

Ap            0 - 14 cm 

B1            14 - 34 cm 

B2             36 - 60 cm 

Cg             60 - 100 cm 

C             100 - 135 cm 
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8.3-4 MIŠKAMS PADARYTOS ŢALOS PREVENCIJA IR 

ATLYGINIMAS 

 Prioritetai: 

• Atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo miškininkystės priklausančias ekosistemas;  

• Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos miškininkystės sektoriuje.  

 

 Tikslinės sritys – biologinės įvairovės, aukštos gamtinės vertės medynų atkūrimas ir 
išsaugojimas; veiklų, prisidedančių prie aplinkai palankių ūkininkavimo sistemų, augalijos ir 
gyvūnijos zonų miškuose kūrimo ir (arba) jų priežiūros gerinimo, skatinimas; anglies 
dvideginio absorbavimas ir jo emisijos miškininkystės srityje mažinimas. 

 

 Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla: 

• Miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas;  

• Miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas;  

• Stichinės nelaimės paţeisto miško atkūrimas.  

  

 Paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai. 

 

 Didţiausia paramos suma vienam paramos gavėjui: 

• projektui negali viršyti 200 000 Eur;  

• 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 000 Eur.  
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8.5. INVESTICIJOS, KURIOMIS DIDINAMAS MIŠKŲ EKOSISTEMŲ 

ATSPARUMAS IR APLINKOSAUGINĖ VERTĖ 

Prioritetai: atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo miškininkystės priklausančias ekosistemas. 
 

Tikslinės sritys: 

1. Biologinės įvairovės, aukštos gamtinės vertės medynų atstatymas ir išsaugojimas;  

2. Veiklų, prisidedančių prie aplinkai palankių ūkininkavimo sistemų, augalijos ir gyvūnijos zonų miškuose kūrimo ir (arba) 
jų priežiūros gerinimo, skatinimas.  

 

Kompleksiniai tikslai:  

1. Didinti miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę ir skatinti ekosistemų atkūrimą bei priežiūrą;  

2. Neigiamo klimato kaitos poveikio švelninimas.  
 

Remiama veikla (vykdoma kaimo vietovėje): 

1. Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas;  

2. Pamiškių formavimas;  

3. Miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško 
struktūros palaikymas;  

4. Nevietinių medţių rūšių medynų (kai nevietinės medţių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas 
(rekonstrukcija) į vietinių medţių rūšių medynus;  

5. Vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amţiaus) ugdymas;  

6. Vidinės miškotvarkos ir Miško ţeldinimo ir ţėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.  
 

Paramos gali kreiptis: privačių ir valstybinių miškų valdytojai. 

  

Paramos dydis:  

• Projektui negali viršyti 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų);  

• 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų);  

• Kai vykdoma vienkartinio jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo veikla, parama skiriama, mokant vienkartinę 
nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą – 197 Eur;  

• Bendra pagalbos suma, suteikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 200 000 Eur per trejų fiskalinių metų laikotarpį.  
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8.6. INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS 

Prioritetai:  

 1. Didinti ūkių perspektyvumą, skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą;  

2. Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos miškininkystės sektoriuose;  

3. Skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.  
 

Tikslinės sritys: 

 1. Miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miškų plotų plėtra;  

 2. Atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo 
palengvinimas bioekonomikos tikslais;  

 3. Veiklos įvairinimo, mažų įmonių kūrimo ir plėtros, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.  
 

Kompleksiniai tikslai: 

 1. Inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;  

 2. Aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;  

 3. Klimato kaitos švelninimas.  
 

Remiama veikla: 

 1. Miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų 
diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;  

2. Minkštųjų lapuočių iki 20 metų amţiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;  

3. Vidinės miškotvarkos ir Miško ţeldinimo ir ţėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar 
tikslinimas.  

 

Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės. 
 

Paramos dydis: 

 Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:  

• projektui negali viršyti 50 000 Eur sumos;  

• 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur sumos.  
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Priemonės kodas  Priemonė 
Paramos paraiškų 

priėmimo 

pradžia 

Paramos paraiškų 

priėmimo 

pabaiga 

9 GAMINTOJŲ GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ ĮSISTEIGIMAS     

10 AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS*     

10.1 Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius     

10.2 Specifinių pievų tvarkymas     

10.3 Ekstensyvus šlapynių tvarkymas     

10.4 
Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas 

natūraliose ir pusiau natūraliose pievose 
    

10.5 
Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas 

šlapynėse 
    

10.6 Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje ţemėje     

10.7 
Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje 

ţemėje 
    

10.8 Melioracijos griovių šlaitų priežiūra     

10.9 „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“     

10.10 „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“     

10.11 „Dirvoţemio apsauga“     

10.12 
„Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių 

išsaugojimas“ 
    

11 EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS*     

PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 

 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2014–2015 m. GRAFIKAS  
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PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–

2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2014–2015 m. 

GRAFIKAS  
Priemonės kodas  Priemonė 

Paramos paraiškų 

priėmimo 

pradžia 

Paramos paraiškų 

priėmimo 

pabaiga 

12 
SU „NATURA 2000“ IR VANDENS PAGRINDŲ DIREKTYVA 

SUSIJUSIOS IŠMOKOS* 
    

12.1 Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje     

12.2 Parama „Natura 2000“ miškuose     

13 
IŠMOKOS UŢ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR 

KITŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ* 
    

13.2 
Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių 

gamtinių kliūčių 
    

13.3 
Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių 

kliūčių  
    

16 BENDRADARBIAVIMAS 2015-10-01 2015-12-23 

17 RIZIKOS VALDYMAS     

17.1 Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos     

17.1.1 Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas     

17.1.2 Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas     

19 LEADER PROGRAMA     

20 TECHNINĖ PAGALBA     

21 ANKSTYVAS PASITRAUKIMAS      
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12. SU „NATURA 2000“ IR VANDENS PAGRINDŲ DIREKTYVA 

SUSIJUSIOS IŠMOKOS 

 Prioritetai: 

 1. Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas;  

 2. Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose;  

 3. Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.  

Remiamos veiklos sritys: 

 1. Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ skiriama kasmet už kiekvieną žemės ūkio 
paskirties žemės hektarą, esantį „Natura 2000“ teritorijoje, siekiant paramos gavėjams kompensuoti šiose vietovėse patirtas papildomas 
išlaidas ir prarastas pajamas;  

 2. Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ skiriama kasmet už kiekvieną miško hektarą, esantį „Natura 2000“ 
teritorijoje arba kitoje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje, siekiant paramos gavėjams kompensuoti šiose vietovėse patirtas 
papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.  

Paramos dydis: 

  1. Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ ţemės ūkio paskirties ţemėje“ skiriama kasmet uţ vieną ţemės ūkio 
paskirties ţemės hektarą:  

– 54 Eur už vieną ha ariamosios žemės;  

– 70 Eur už vieną ha natūralių ir pusiau natūralių pievų.  

 2. Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ skiriama kasmet uţ vieną miško hektarą:  

– 272 Eur už vieną ha (pirminiu ne ilgesniu kaip 5 metų laikotarpiu) – kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus 
(įskaitant, kai draudžiami pagrindiniai kirtimai EB svarbos paukščių veisimosi vietose) arba leidžiami nedidelio intensyvumo 
atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 10 metų);  

– 200 Eur už vieną ha (pasibaigus pirminiam 5 metų laikotarpiui) – kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus (įskaitant, 
kai draudžiami pagrindiniai kirtimai EB svarbos paukščių veisimosi vietose) arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai 
kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 10 metų);  

– 155 Eur už vieną ha – kompleksinio apribojimo atveju, kai draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, 
draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha;  

– 156 Eur už vieną ha – kai plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių;  

– 62 Eur už vieną ha – kai vykdant sanitarinius kirtimus draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius.  

Paramos gali kreiptis: 

 1. Ūkininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kurių žemės ūkio valda (toliau – valda) arba jos dalis patenka į „Natura 2000“ vietovę;  

 2. Privačių miškų valdytojai ir (ar) privačių miškų valdytojų asociacijos, kurių valda arba jos dalis yra „Natura 2000“ vietovėje arba už 
jos ribų esančioje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje. 
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Daugiau informacijos galima rasti čia:  

 

LR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA 

www.zum.lt  

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra  

prie Žemės ūkio ministerijos  

www.nma.lt 

 

http://www.zum.lt/
http://www.nma.lt/

