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KOKIOS VEIKLOS REMIAMOS IR
KOKIA PARAMA SKIRIAMA?



 Deklaruoti natūralias ir pusiau natūralias pievas,
kurios daugiau nei 5 metus nebuvo persėtos
kultūrinėmis daugiametėmis žolėmis;
 Nearti pievų ir jų nepersėti kultūrinėmis žolėmis;
 Neįrengti naujų drenažo, laistymo ir drėkinimo
sistemų;
Pievose nenaudoti augalų apsaugos produktų,
mineralinių ir organinių trąšų (išskyrus gyvulių
ganymą);
Laikyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu
ganyti ne mažesniu kaip 0,3 SG/ha ir ne daugiau kaip
1 SG/ha intensyvumu įsipareigotame pagal veiklą
plote ir laukuose;

 Nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti iki
spalio 15 d.;

Gyvulių ganymo laikotarpis – nuo gegužės 1 d. iki
spalio 30 d.

KAS GALI KREIPTIS PARAMOS?
 

Fiziniai ir juridiniai asmenys, deklaruojantys žemės ūkio
naudmenas bei pasėlius ir atitinkantys priemonės
įgyvendinimo taisyklėse nurodytus tinkamumo kriterijus
bei įgyvendinantys įsipareigojimus.

 
KOKIE SPECIALIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL

ATSKIRAS VEIKLAS?
 

VEIKLA: Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant
gyvulius 
 
Įsipareigojimai:

 

 

Vykdyti veiklą tik Aplinkos ministerijos ar jos
įgaliotos institucijos nustatytuose Europos Bendrijos
svarbos natūralių ir saugomų rūšių buveinių plotuose;
Nearti pievų ir jų nepersėti kultūrinėmis žolėmis;
Neįrengti drenažo ar laistymo ir drėkinimo sistemų;
Nenaudoti augalų apsaugos produktų, netręšti
mineralinėmis ar organinėmis trąšomis (įskyrus
gyvulių ganymą), neskleisti nuotekų dumblo;
Pasirinkti pievų tvarkymo būdą, kai ganomi gyvuliai:

Pasirinkti pievų sutvarkymo būdą, kai šienaujama
žolė:

VEIKLA: Specifinių pievų tvarkymas
 

Įsipareigojimai:

- Laikyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu juos
ganyti ne didesniu kaip 1 SG/ha intensyvumu pagal veiklą
deklaruotame plote;
- Gyvulių ganymo laikotarpis – nuo gegužės 1 d. iki
spalio 30 d.;
- Privaloma nenuganytos žolės likučius nušienauti iki
spalio 15 d.
 

- Šienauti pradėti ne ankščiau kaip nuo liepos 15 d.;
- Nušienautos žolės likučius nesmulkinti ir nepaskleisti, o
išvežti.

Vykdyti veiklą tik Aplinkos ministerijos ar jos
įgaliotos institucijos nustatytuose šlapynių plotuose
(informacija apie šiuos plotus skelbiama PPIS);
Neįrenginėti naujų drenažo ar laistymo ir drėkinimo
sistemų;
 Nenaudoti mineralinių ir organinių trąšų (išskyrus
gyvulių ganymą), augalų apsaugos produktų;
 Kasmet šienauti arba ganyti jose gyvulius, laikantis
šių reikalavimų (pareiškėjas gali laisvai nuspręsti, ar
ganyti, ar šienauti):

VEIKLA: Ekstensyvus šlapynių tvarkymas
 

Įsipareigojimai:

- Šienauti pradėti ne ankščiau kaip nuo liepos 15 d.;
- Ganyti gyvulius ganiavos laikotarpiu ne didesniu kaip 1
SG/ha intensyvumu pagal veiklą deklaruotame plote;
- Gyvulių ganymo laikotarpis – nuo gegužės 1 d. iki
spalio 30 d.;
- Nenuganytos žolės likučius  nušienauti ir pašalinti iki
kitų metų kovo 1 d.



 Pasėti medingųjų augalų mišinį ariamojoje žemėje,
susidedantį iš ne mažiau kaip 3 rūšių medingųjų
augalų (pagal nurodytą medingųjų augalų sąrašą).
Apsėti mišiniu laukai turi būti arba kaip atskiri laukai,
arba ne siauresnės kaip 6 m. pločio juostos. Nei
vienas iš medingųjų augalų, vertinant vizualiai, tuose
laukuose ir (arba) juostuose negali sudaryti daugiau
nei 70 proc. mišinio;
 Nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir
organinių trąšų;

 Birželio 1-30 d. nupjauti pusę ploto;

 Rugsėjo 1-30 d. nupjauti visą likusį plotą;

 Išvežti nupjautą žolę iki rugsėjo 30 d.

VEIKLA: Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių
juostos ar laukai ariamojoje žemėje

 
Įsipareigojimai:

 
Pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ar laukai
ariamojoje žemėje“

 

 

 

 

 Pirmaisiais įsipareigojimų metais iki liepos 1 d.
ariamąją žemę, esančią šalia paviršinio vandens
telkinio apsaugos juostos, privalomos pagal LR
teisės aktus, apsėti daugiametėmis žolėmis.
Praplėstos apsaugos juostos plotis gali būti nuo 5
iki 10 metrų;
 Nearti, nenaudoti augalų apsaugos produktų,
organinių (išskyrus tuos atvejus, kai ganomi
gyvuliai) ir mineralinių trąšų;
 Kartą per metus nušienauti ar nuganyti iki
privalomos pagal teisės aktus pakrantės apsaugos
juostos (pareiškėjas gali laisvai nuspręsti, ar
ganyti, ar šienauti);
 Šienauti pradėti ne ankščiau kaip liepos 1 d. ir
baigti ne vėliau kaip rugsėjo 30 d.;
 Nušienautą ar susmulkintą žolę pašalinti iki
rugsėjo 30 d.;
 Gyvulių ganymo laikotarpis – nuo gegužės 1 d. iki
spalio 30 d.;
 Laikyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu
ganyti ne mažesniu kaip 0,3 SP/ha ir ne didesniu
kaip 1 SP/ha intensyvumu įsipareigotame pagal
veiklą plote;
 Nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti
iki spalio 30 d.

VEIKLA: Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir
dirvos erozijos ariamojoje žemėje

 
Įsipareigojimai:

  Pirmaisiais metais iki liepos 1 d. ariamojoje žemėje
pasėti daugiametes žoles (pagal nurodytą
daugiamečių žolių sąrašą);
 Nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir
organinių trąšų;
 Antraisiais ir paskesniais metais po daugiamečių
žolių pasėjimo šienauti pradėti ne ankščiau kaip
liepos 15 d.;
 Visą nupjautą žolę iš lauko išvežti iki rugsėjo 30 d.

Pagal veiklos sritį „Daugiamečių žolių juostos ar laukai
ariamojoje žemėje“

 



 Nesuarti melioracijos griovio šlaito iki 1 metro pločio
apsauginės juostos;
 Nenaudoti organinių ir mineralinių trąšų, augalų
apsaugos produktų melioracijos griovio šlaite ir 1
metro pločio apsauginėje juostoje;
 Pasirinkti melioracijos griovių šlaitų priežiūros būdą
nušienautą žolę išvežti arba susmulkinti ir paskleisti
ant melioracijos griovio šlaito;

 Melioracijos griovio šlaitą iki 1 metro pločio
apsauginę juostą nušienauti kartą per metus (pradėti
šienavimą ne ankščiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki
rugsėjo 30 d.) ir nušienautą (nesmulkintą arba
susmulkintą) žolę išvežti;
 Pašalinti krūmus ir jų ataugas, augančias
melioracijos griovių šlaituose ir 1 metro pločio
apsauginėje juostoje, iki rugsėjo 30 d.
 Išvežti nušienautą žolę, iškirsti krūmus ir jų ataugas
iki rugsėjo 30 d.

VEIKLA: Melioracijos griovių šlaitų priežiūra  
 

Įsipareigojimai:
 

 
Kai nušienauta žolė išvežama:

 Melioracijos griovio šlaitą ir 1 metro pločio
apsauginę juostą nušienauti kartą per metus (pradėti
šienavimą ne ankščiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti
ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d.);
 Nušienautą žolę susmulkinti ne ankščiau kaip
rugpjūčio 1 d. ir ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d.
išvežti;
 Pašalinti krūmus ir jų ataugas, augančias
melioracijos griovių šlaituose ir 1 metro pločio
apsauginėje juostoje, iki rugsėjo 30 d.

Kai nušienauta žolė yra susmulkinama ir paskleidžiama ant
melioracijos griovio šlaito:

 

 

 Pirmaisiais veiklos įgyvendinimo metais iki liepos 1
d. ariamojoje žemėje įsėti daugiametes žoles;
 Įveistoje daugiametėje ganykloje (pievoje) nenaudoti
augalų apsaugos produktų ir mineralinių trąšų
(organines trąšas galima skleisti antraisiais ir
vėlesniais metais ne vėliau kaip iki spalio 10 d.);
 Antraisiais ir paskesniais metais po sėjimo pirmąją
žolę nupjauti ir išvežti iki rugpjūčio 1 d., antrąjį
žolės pjovimą pradėti ne ankščiau kaip rugpjūčio 15
d., šienavimą baigti ir žolę išvežti ne vėliau kaip
rugsėjo 30 d.;
 Jei ganykloje arba pieva paverstame lauke bus
ganomi gyvuliai, ganyti ganiavos laikotarpiu ne
didesniu kaip 1 SP/ha intensyvumu įsipareigotame
pagal veiklą plote;
 Gyvulių ganymo laikotarpis – nuo gegužės 1 d., iki
spalio 30 d.;
 Nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti iki
spalio 30 d.

VEIKLA: „Rizikos“ vandens telkinių būklės
gerinimas 

 
Įsipareigojimai:

 



 Prisiimtų įsipareigojimų laikotarpiu, siekiant veiklai
įgyvendinti reikalingų žinių ir gebėjimų, naudotis
individualiomis, specializuotų konsultacijų
teikiančiomis konsultavimo paslaugomis;
 Turėti nepriklausomos sertifikavimo įstaigos VŠĮ
„Ekoagros“ išduotą sertifikatą, liudijantį, kad
pareiškėjo auginami vaisiai ir uogos ir (arba)
daržovės sertifikuotos pagal Nacionalinės maisto
kokybės sistemos reikalavimus.

VEIKLA: Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių
auginimo sistema

 
Įsipareigojimai: 
  Auginti ankštinius augalus ir (arba) jų mišinį ir (arba)

įsėti daugiamečių žolių įsėlį;
 Nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių
trąšų einamaisiais metais tuose pagal veiklą
deklaruotuose plotuose, kuriuose auginami pasėti
ankštiniai augalai ir (arba) jų mišiniai ir (arba) įsėtos
daugiametės žolės.

 Ankštiniais augalais ir (arba) jų mišiniu užsėtas
plotas kiekvienais metais turi sudaryti ne mažiau kaip
20 proc. paramos paraiškoje deklaruoto tiesioginėms
išmokoms gauti ariamosios žemės ploto, „Rizikos“
vandens telkinių teritorijose – ne mažiau kaip 30
proc.;
 Pasėtus ankštinius augalus ir (arba) jų mišinį
deklaruoti pasėjimo metais;
 Ankštinius augalus ir (arba) jų mišinį arba jų
ražienas suarti pasėjimo metais nuo rugpjūčio 15 d.
iki spalio 1 d.

VEIKLA: Dirvožemio apsauga
 

Įsipareigojimai:
 

 
Kai auginami ankštiniai augalai ir (arba) jų mišinys:
 

 Įsėti daugiamečių žolių įsėlį ne mažesniame kaip
20 proc. nuo paramos paraiškoje deklaruoto
tiesioginėms išmokoms gauti ariamosios žemės
ploto ir išlaikyti 2 metus tame pačiame lauke nuo
pasėjimo metų. „Rizikos“ vandens telkinių
teritorijoje – ne mažiau kaip 30 proc.;
 Pasėtas daugiametes žoles deklaruoti pasėjimo
metais;
 Antraisiais metais daugiametes žoles, jų
nenušienavus, suarti nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio
1 d.

Kai įsėjamas daugiamečių žolių įsėlis:
 



 Veiklą vykdyti ne didesniame kaip 30 proc. ražienų
laukams tinkamų augalų rūšių plote;
 Įsipareigotame plote nuėmus derlių, sutvarkyti
šiaudus, surišti juos į ryšulius (ritinius) ir išvežti iš
lauko arba susmulkinti ir paskleisti juos dirvos
paviršiuje;
 Ražienų nekalkinti ir neskusti;
 Iki ražienas apariant, nenaudoti įsipareigotame plote
augalų apsaugos produktų, organinių ir mineralinių
trąšų ir srutų po derliaus nuėmimo;
 Ražienų laukuose sužėlusių augalų nešienauti ir (arba)
nesmulkinti;
 Nupjovus javus, neaparti laukų iki kitų metų kovo 1 d.

VEIKLA: Ražienų laukai per žiemą
 

Įsipareigojimai:
 

 Prieš pagrindinės kultūros sėją į dirvą įterpti
tarpinius augalus;
 Nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių
trąšų ir srutų tarpiniu pasėlių auginimo laikotarpiu
pagal veiklą deklaruotuose plotuose;
 Neganyti gyvulių, neruošti pašaro, nešienauti ir (arba)
nesmulkinti tarpinių pasėlių auginimo laikotarpiu
pagal veiklą deklaruotuose plotuose, išskyrus tarpinių
pasėlių augalų suvolavimą;
 Po pagrindinio derliaus nuėmimo tarpinius pasėlius
rekomenduojama pasėti per savaitę, bet ne vėliau
kaip iki rugsėjo 15 d.;
 Tarpinius pasėlius ant dirvos paviršiaus išlaikyti iki
kovo 1 d.

VEIKLA: Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje
žemėje

 
Įsipareigojimai:
 


