Informacija apie Tiesiogines išmokas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje

1 lentelė. Bendrinė informacija apie 2016 m. deklaravimą
Valstybė
Deklaruotas plotas, mln.

Lietuva

Latvija

Estija

2,89 (deklaruotas

1,7 (deklaruotas

0,93 (sumažėjo, palyginti su

plotas auga)

plotas auga)

ankstesniais metais)

135 (sk. mažėja)

60 (sk. mažėja)

15,3 (sk. mažėja)

~21 (didėja)

~28 (didėja)

~60 (didėja)

ha
Ūkių skaičius, tūkst.
Vidutinis ūkių dydis, ha

2 lentelė. Tiesioginių išmokų schemų įgyvendinimas 2015 m.
Lietuva

Latvija

Estija

Pagrindinė

38,25

Išmoka

Deklaruojamame

plote Deklaruojamame

plote Deklaruojamame

plote

(VIPS)

vykdoma

gamyba

arba vykdoma

gamyba

arba vykdoma

gamyba

arba

palaikoma

žemės

gera palaikoma

žemės

gera palaikoma

žemės

gera

proc.

voko. 54

agrarinė būklė.

proc.

agrarinė būklė.

Žalinimo

30

išmoka

vietovę gali sudaryti tik vietovę

proc.

voko. 66

voko.

EASV 30

proc.

proc.

voko.

agrarinė būklė.

voko.

EASV 30

gali

proc.

sudaryti vietovę

voko.
gali

EASV
sudaryti

pūdymas ir azotą kaupiantys pūdymas, azotą kaupiantys pūdymas, azotą kaupiantys
augalai.

Nuo

sąrašas

stipriai

2016

m. augalai,

išplėstas: apsauginės

posėlis,

posėlis,

įsėlis, augalai, kraštovaizdžio el.,

juostos

įsėlis, vandens

pagal trumpos rotacijos želdiniai.

telkinius,

kraštovaizdžio el., trumpos kraštovaizdžio el. Nuo 2016
rotacijos želdiniai.

m. sąrašą numatyta išplėsti:
miško pakraščių apsauginės
juostos, grioviai.

Išmoka už 15 proc. voko. Vienodo Netaikoma
pirmuosius dydžio išmoka skiriama už
hektarus

pirmuosius

30

ha,

deklaruotus paramai pagal
VIPS gauti.

Netaikoma

Susietoji

15 proc. voko. Didžioji 15 proc. voko.

parama

paramos

dalis

Nuo 3,7 proc. voko 2015 m.

–

iki 2,9 proc. voko 2019 m.

gyvulininkystės sektoriams.
Jaunųjų

1,75 proc. voko, remiamas Nuo 1,5 proc. voko 2015 m. 0,3 proc. voko, remiamas

ūkininkų

plotas iki 90 ha, didžiausia iki 0,96 proc. voko 2019 m., plotas iki 39 ha.

schema

išmoka ūkiui – apie 4 tūkst. remiamas plotas iki 90 ha.
eurų.

Smulkiųjų

Paramos suma – 500 eurų. Paramos

Netaikoma

suma

ūkininkų

Paramos suma apskaičiuota apskaičiuojama kaip bendra

schema

vidutinę išmoką už ha (gautą tiesioginių išmokų, į kurias
2019 m. voką padalinus iš pareiškėjas

galėtų

šalyje

suma.

deklaruoto

bendro pretenduoti,

ploto) padauginus iš 2 ha Apskaičiuotoji

paramos

(nepriklausomai nuo ūkio suma negali būti didesnė
dydžio).
Išmokų

kaip 1 250 eurų.

Pareiškėjams, kurių bazinės Pareiškėjams, kurių bazinės

Netaikoma

mažinimas

(VIPS) išmokos suma >150 (VIPS) išmokos suma >150

/ ribojimas

000 eurų – 5 proc. išmokų 000 eurų – 5 proc. išmokų
mažinimas

viršijančiai mažinimas

sumai.

viršijančiai

sumai.

3 lentelė. Tiesioginių išmokų dydžiai už plotus 2015 m. (išskyrus susietąją paramą)
Lietuva

Latvija

Estija

Pagrindinė išmoka (VIPS)

56,66 eur/ha

55,34 eur/ha

79,51 eur/ha

Žalinimo išmoka

44,89 eur/ha

32,72 eur/ha

36,14 eur/ha

Išmoka už pirmuosius ha

48,80 eur/ha

Netaikoma

Netaikoma

Jaunojo Ūkininko išmoka

45,82 eur/ha

42,20 eur/ha

19,87 eur/ha

Smulkiųjų ūkininkų išmoka

Netaikoma

500 eur/metus

Apskaičiuojama individualiai,
negali viršyti 1 250 eurų/metus

4 lentelė. Susietosios paramos išmokų dydžiai 2015 m.
Melžiamos karvės

Lietuva
80,00 eur/vnt

Latvija
125,35 eur/vnt

Estija
130,80 eur/vnt

Pieninių veislių buliai

76,79 eur/vnt

Netaikoma

91,32 eur/vnt

Pieninės ožkos

41,38 eur/vnt

65,66 eur/vnt

Netaikoma

Mėsiniai galvijai

108,78 eur/vnt

77,07 eur/vnt

15,88 eur/vnt

Mėsinės avys

13,41 eur/vnt

13,49 eur/vnt

Netaikoma

Baltyminiai augalai

83,47 eur/ha

82,48 eur/ha

15,88 eur/vnt

Bulvės krakmolui

Netaikoma

342,96 eur/ha

Netaikoma

Sertifikuotos sėklos bulvės

Netaikoma

505 eur/ha

Netaikoma

Sertifikuota žolės/pašarų sėkla

Netaikoma

116 eur/ha

Netaikoma

Sertifikuota javų sėkla

Netaikoma

104 eur/ha

Netaikoma

Miežiai

Netaikoma

32,80 eur/ha

Netaikoma

Vasariniai rapsai

Netaikoma

74,46 eur/ha

Netaikoma

Daržovės

324,21 eur/ha

501,85 eur/ha

572,86 eur/ha

Vaisiai ir uogos

207,36 eur/ha

157,59 eur/ha

572,86 eur/ha

Žieminiai šiltnamiai

52 700 eur/ha

Netaikoma

Netaikoma

5 lentelė. Lėšų pervedimas tarp ramsčių
Sprendimas iš TI į KPP

Sprendimas iš KPP į TI
Sprendimas neperskirstyti

Lietuva
-

Taip

Latvija
Taip (7,46 % kasmet,
nuo 14,7 mln. eurų
2015 m. iki 23 mln.
eurų 2019 m.)
-

Estija
Taip (vidutin. 13,4%,
nuo 7,5 mln. eurų 2015
m. iki 25,4 mln. eurų
2019 m. )
-

