IŠMOKŲ UŽ GYVULIUS TAISYKLIŲ
PAKEITIMAI

Žemės ūkio ministerija

ES TEISĖS AKTAI
• Reglamentas Nr. 1307/2013 su visais pakeitimais (kuriuo
nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos
sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės)
(keitimas dėl 2021-2022 m. nuostatų 2020-12-23 reglamentu
Nr. 2020/2220)
•

Reglamentas Nr. 640/2014 su visais pakeitimais (dėl išmokų
neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių
nuobaudų)

• 2021-02-19 Reglamentas Nr. 809/2014 su visais pakeitimais
(kuriuo nustatomos nuostatų dėl integruotos administravimo ir
kontrolės sistemos)

LR TEISĖS AKTAI
• 2021-2022 m. susietosios paramos už pienines
karves administravimo taisyklės
(2021-01-29 įsakymas Nr. 3D-63)
• 2021-2022 m. susietosios paramos už mėsinius
galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir
pienines ožkas administravimo, kontrolės bei
mokėjimo taisyklės
(2021-02-22 įsakymas Nr. 3D-118, pakeitimas
2021-07-28 įsakymas Nr. 3D-476)

2021-2022 M. SUSIETOSIOS PARAMOS UŽ
MG, MA, PB IR PO ADMINISTRAVIMO,
KONTROLĖS BEI MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Esminiai pokyčiai
➢ Sutrumpintas ūkinio gyvūno išlaikymo laikotarpis,
atsižvelgiant LMGAGA, LAAA ir kt. asociacijų
siūlymus bei į šių sektorių specifiškumą;
➢ Išlaikymo laikotarpis prasideda nuo vasario 1 d.,
kad ŽŪIKVC bei NMA turėtų galimybę atlikti visus
būtinus administravimo ir kontrolės (atrankos) procesus,
o VMVT galėtų pradėti vykdyti patikras nuo išlaikymo
laikotarpio pradžios.

TINKAMUMO KRITERIJAI (1)
Išmoka mokama žemės ūkio valdos valdytojams, kurie paraiškoje
nurodo, jog prašo skirti išmokas už savo ūk. gyvūnus
Pasėlių ir ūk. gyvūnų deklaravimo laikotarpis 2022 m.

Gegužė

Balandžio 19 d.

Birželio 14 d. Liepos 8 d. (su pavėlavimu)

✓ Atkreiptinas dėmesys
Paraiškoje deklaruojant ūkinius gyvūnus prašome nenuimti
varnelių

Pakeitimai

TINKAMUMO KRITERIJAI (2)

2022 metais nepertraukiamai išlaikyti ūk. gyvūną 30
kalendorinių dienų nuo vasario 1 d. iki gruodžio 31 d.
LAPKRIČIO 30 D
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GRUODŽIO
31 d.

XII

✓ Atkreiptinas dėmesys
✓ Ūk. gyvūno registracija į ŪGR galima tik iki lapkričio 30 d.

TINKAMUMO KRITERIJAI (3)
• MG ir PB turi būti ne
jaunesni, kaip 12 mėn.
amžiaus.
• MA ir PO turi būti ne
jaunesnės, kaip 60
kalendorinių dienų
amžiaus.

TINKAMUMO KRITERIJAI (4)
Laikantiems pieninių x mėsinių veislių mišrūnes karves
(veislės kodai: 81 ir 82)

išlaikyti valdoje veršelius 5 mėnesius (150 k. d.)
Nuo sausio 1 d.

Iki liepos 31 d

Mišrūnė karvė veršiavosi einamaisiais
metais nuo sausio 1 d. iki liepos 31 d.

Iki gruodžio 31 d.

5 mėn. išlaikymo

Po liepos 31 d.
Mišrūnė karvė veršiavosi
praėjusiais metais

+

Mišrūnė karvė veršiavosi
einamaisiais metais po liepos 31 d.

TINKAMUMO KRITERIJAI (5)
• Valdos valdytojas (jo partneris ar šeimos narys) privalo
laikytis Laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių
gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo reikalavimų.
• Valdos valdytojas (jo partneris ar šeimos narys) duomenis apie
ūk. gyvūnų perkėlimus ir (ar) kaitą privalo registruoti į ŪGR
ne vėliau, kaip per 7 kalendorines dienas
arba
• užpildytą GŽ-2 (ar GŽ-2a) formą pateikti ne vėliau, kaip per
7 kalendorines dienas paslaugos teikėjui ar VMVT.

TINKAMUMO KRITERIJAI (6)
Išmoka pagal einamaisiais metais pateiktą paraišką už MG,
MA, PB ir PO gali būti skiriama valdos valdytojui, jei, pasibaigus
numatytam išlaikymo laikotarpiui, ūkinis gyvūnas yra:
• paskerdžiamas,
• parduodamas eksportui arba parduodamas pripažintai žemės
ūkio kooperatinei bendrovei,
• ūk. gyvūnui nugaišus,
• ūk. gyvūnui esant valdoje einamųjų metų gruodžio 31 d.

2021 METŲ SUSIETOSIOS PARAMOS IŠMOKŲ UŽ MĖSINĮ GALVIJĄ,
MĖSINĘ AVĮ, PIENINĖS VEISLĖS BULIŲ, PIENINĘ OŽKĄ
DYDŽIAI (2022-01-28 Nr. 3D-47)
Išmoka už mėsinį galviją
Mėsinių galvijų
skaičius, vnt.

Susietoji parama už mėsinius galvijus
2021 m., Eur

Išmoka už mėsinį
galviją, Eur

157 489

16 131 274

102,22

Išmoka už mėsinę avį
Mėsinių avių
skaičius, vnt.

Susietoji parama už mėsines avis
2021 m., Eur

Išmoka už mėsinę avį,
Eur

160 975

2 419 691

15,00

Išmoka už pieninės veislės bulių
Pieninių veislių
bulių skaičius, vnt.

Susietoji parama už pieninių veislių
bulius 2021 m., Eur

Išmoka už pieninės
veislės bulių, Eur

49 186

5 377 091

109,10

Išmoka už pieninę ožką
Pieninių ožkų
skaičius, vnt.

Susietoji parama už pienines ožkas
2021 m., Eur

Išmoka už pieninę ožką,
Eur

9 634

268 855

27,85

2022 METŲ BIUDŽETAS
Tiesioginių išmokų rūšys

Skiriama TI voko dalis,
proc.

2022 m. skiriamo voko
dalis pagal reglamentą,
Eur

Susietoji parama:

15,00

86 777 000

Pieninėms karvėms

6,489

37 537 737

Pieninių veislių buliams

0,929

5 377 091

Mėsiniams galvijams

2,788

16 131 274

Mėsinėms avims

0,418

2 419 691

Pieninėms ožkoms

0,046

268 855

2022 M. SUSIETOJI PARAMA UŽ PIENINES KARVES

2022 METŲ PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI PARAMAI UŽ
PIENINES KARVES GAUTI
Parama bus mokama registre registruotiems valdos valdytojams:
• kurie 2022 m. pateiks paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus ir paraiškose
pažymės, jog prašo skirti susietąją paramą už pienines karves. Valdos partneriai
valdoje galėjo būti užregistruoti iki š. m. kovo 31 d.;
• už ŪGR įregistruotas valdos valdytojo ir (ar) partnerių vardu ir nepertraukiamai
išlaikytas valdoje 2022 m. balandžio 1 d.– 2022 m. birželio 30 d. (trijų mėnesių
laikotarpiu) (imtinai) (toliau –išlaikymo laikotarpis) pienines karves;
• jeigu ŪGR yra įregistruoti duomenys apie pieninės karvės prieauglio atvedimą
arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) 18 mėnesių
laikotarpiu iki einamųjų metų kovo 31 d. (t. y. nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2022 m.
kovo 31 d.).

2022 M. PARAMA UŽ PIENINES KARVES NESKIRIAMA VALDŲ
VALDYTOJAMS :

• už pieninę karvę, jeigu ŪGR nėra duomenų apie pieninės karvės prieauglio atvedimą
arba gaišimą 18 mėn. laikotarpiu (nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d.)
• už pieninę karvę, jeigu valdos valdytojas ar jo partneris duomenis apie pieninės karvės
perkėlimą ir (ar) kaitą pateikė ŪGR pavėluotai (po 7 kalendorinių dienų) pieninės
karvės išlaikymo laikotarpiu (balandžio 1 d.-birželio 30 d.);

• už pieninę karvę, jeigu pieninė karvė buvo parduota ar dovanota kitos valdos
valdytojui ir (ar) partneriui 2022 m. balandžio 1 d.– 2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu.
• kurie patys arba jų sutuoktiniai yra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros
2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos
rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas
pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

PARAMOS UŽ PIENINĘ KARVĘ DYDIS IR MOKĖJIMO
LAIKOTARPIS
•

2022 m. preliminarus paramos dydis – apie 188 Eur už pieninę karvę (tikslus
dydis priklausys tinkamų paramai gauti pieninių karvių skaičiaus).
2021 m. paramos dydis buvo 180,22 Eur už karvę.

•

Tikslus paramos dydis bus nustatytas iki š. m. spalio 1 d. atskiru žemės ūkio
ministro įsakymu.

•

Paramos avansus (70 proc. išmokos dydžio) numatoma mokėti nuo š. m. spalio
17 d., o likusią paramos dalį - nuo š. m. gruodžio 1 d.

Svarbu:
• Laikytis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų
ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo reikalavimų - per 7 kalendorines dienas
suvesti duomenis į ŪGR arba pranešti VMVT (ne tik pieninių veislių karvių, bet ir
prieauglio duomenis)!

