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KPP 2014-2020 m. Priemonės „Agrarinė 

aplinkosauga ir klimatas“ remiamos veiklos:

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“– 101

Eur/ha;

„Specifinių pievų tvarkymas“ – 69 Eur/ha;

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ – 208 Eur/ha;

„Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos

buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose

pievose“ – 291 Eur/ha;

„Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos

buveinių saugojimas šlapynėse“ – 160 Eur/ha;
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„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar

laukai ariamojoje žemėje“ veiklos sritys:

„Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje

žemėje“ – 97 (buvo 68) Eur/ha;

„Daugiamečių žolių juostos ariamojoje žemėje“ – 65

Eur/ha;

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos

ariamojoje žemėje“ – 221 Eur/ha;

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ – 141 Eur/ha;

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ – 232

Eur/ha;
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„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo

sistema“:

– daržovėms ir bulvėms – 318 Eur/ha;

– vaisiams ir uogoms – 336 Eur/ha;

„Dirvožemio apsauga“:

– už ankštinių augalų arba daugiamečių žolių auginimą –

45 Eur/ha.

.
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Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“

įgyvendinimo taisyklės 2016 m. 

Pareiškėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei atitinka

Priemonės taisyklėse išvardytas Bendrąsias sąlygas ir

reikalavimus bei tinkamumo kriterijus.
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TINKAMUMO KRITERIJAI (I) 

Bendras tinkamas paramai žemės ūkio naudmenų ir kitas plotas, už

kurį mokama kompensacinė išmoka pagal atitinkamas veiklas, yra ne mažesnis

kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų;

- tinkamas paramai žemės ūkio naudmenų plotas, už kurį mokama kompensacinė

išmoka:

- pagal veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ –

ne mažesnis 0,1 ha;

- Pagal veiklą „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai

ariamojoje žemėje“

- pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje

žemėje“ – ne mažesniame kaip 5 ha ariamosios žemės plote įveista ne

mažesnė kaip 0,5 ha medingųjų augalų juosta ar laukas. Medingųjų augalų

mišinio lauko ar juostos ploto santykis ariamos žemės ploto atžvilgiu yra 0,1

ha:1 ha;

- pagal veiklos sritį „Daugiamečių žolių juostos ariamoje žemėje“ – ne

mažesniame kaip 10 ha ariamosios žemės plote įveista ne mažiau kaip 2 ha ir

ne daugiau nei 5 ha daugiamečių žolių juosta;
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TINKAMUMO KRITERIJAI (II) 

Bendras tinkamas paramai žemės ūkio naudmenų ir kitas plotas, už kurį

mokama kompensacinė išmoka pagal atitinkamas veiklas, yra ne mažesnis kaip

1 ha žemės ūkio naudmenų;

- tinkamas paramai žemės ūkio naudmenų plotas, už kurį mokama kompensacinė

išmoka:

- pagal veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ – ne

mažesnis 0,1 ha;

- pagal veiklą „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ – ne

mažesniame kaip 5 ha ariamosios žemės plote įveista ne mažesnė kaip 0,5 ha

medingųjų augalų juosta ar laukas. Medingųjų augalų mišinio lauko ar juostos

ploto santykis ariamos žemės ploto atžvilgiu yra 0,1 ha:1 ha;
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TINKAMUMO KRITERIJAI (II)  

Mažiausias lauko plotas, už kurį mokamos kompensacinės išmokos

pagal priemonės veiklas, išskyrus veiklas – „Medingųjų augalų juostos ar

laukai ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ ir

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ yra

– 0,1 ha.

Įsipareigojimų laikotarpiu pagal veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir

daržovių auginimo sistema“ pareiškėjas įsipareigoja:

* naudotis individualiomis, specializuotų konsultantų teikiamomis

konsultacinėmis paslaugomis, siekiant įgyti veiklos įgyvendinimui reikalingų

žinių ir gebėjimų.

* auginti vaisius, uogas ir (arba) daržoves laikantis specifikacijoje

išdėstytų reikalavimų.

Tinkamos sertifikuoti vaisių, uogų ir daržovių rūšys yra pateikiamos

Taisyklių 6 priede.
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Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“

įgyvendinimo taisyklės

VEIKLA 

„TAUSOJANTI APLINKĄ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ 

AUGINIMO SISTEMA“

Siekiant skatintini NKP gamybą ir tausojantį aplinką ūkininkavimą, š. m.

vasario 14 d. vykusiame Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programinio

laikotarpio valdymo komiteto posėdyje buvo nutarta pagal veiklą „Tausojanti

aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ nustatytą remiamo ploto ribą

(100 ha) panaikinti. KPP 2014–2020 m. priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir

klimatas“ įgyvendinimo taisykles numatoma pakeisti artimiausiu metu.



Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“

įgyvendinimo taisyklės

Pareiškėjui draudžiama tame pačiame įsipareigotame plote vykdyti

daugiau nei vieną Taisyklėse minimų Priemonės veiklų.

Pareiškėjai, su tais pačiais atitinkamose Priemonės veiklose

įsipareigotais plotais, gali dalyvauti šiose Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020

metų programos priemonėse: „Su NATURA 2000“ ir vandens pagrindų

direktyva susijusios išmokos“ ir „Išmokos už vietoves, kuriose esama

gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“.

Pareiškėjai, su tais pačiais atitinkamose Priemonės veiklose

įsipareigotais plotais, negali dalyvauti Priemonės „Ekologinis

ūkininkavimas“ veiklose.
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Pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, įgyvendinantys Priemonę,

įsipareigoja:

- laikytis įsipareigojimų pagal Priemonės atitinkamas veiklas;

- laikytis įsipareigojimų 5 arba 6 metus vykdyti atitinkamą Priemonės

veiklą, nuo paramos paraiškos pirmos pateikimo dienos iki paskutiniųjų

įsipareigojimų metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų

deklaravimo pradžios dienos. Prisiimtų įsipareigojimų trukmė negali

būti keičiama.

- kasmet teikti paramos paraišką pagal Priemonės atitinkamas veiklas.

- įsipareigojimų laikotarpiu veiklą vykdyti tame pačiame paramos

paraiškoje (-ose) nurodytame plote (t. y. tuose pat nurodytų kontrolinių

žemės sklypų laukuose) ir kasmet deklaruoti įsipareigotus plotus. Veiklos

„Medingųjų augalų juostos ar laukai dirbamoje žemėje“, „Dirvožemio

apsauga“ ir „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

kasmet gali būti vykdomos skirtinguose laukuose, tačiau išlaikant tokį pat

pagal atitinkamos veiklos reikalavimus tvarkomą įsipareigotą naudmenų

plotą.

ĮSIPAREIGOJIMAI
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Per įsipareigojimų laikotarpį, nuo pirmos paraiškos

pateikimo datos nesumažinti paraiškoje nurodytų plotų daugiau kaip

5 proc. pagal veiklą;

Per įsipareigojimų laikotarpį, nuo pirmos paraiškos

pateikimo datos paramos gavėjas paramos paraiškoje nurodytus

įsipareigotus pagal veiklą plotus gali sumažinti ne daugiau kaip 10

proc. esant vienai iš šių sąlygų:

- kai atlikus kadastrinius (geodeziniais matavimo prietaisais) ar

geodezinius žemės matavimus, nustatomi žemės plotų pakitimai;

- kai paramos paraiškoje žemės sklypai pažymėti kodu bl3 (tai

sklypai, kuriuose vyraujantis dangos tipas yra neužstatyta (pastatais,

statiniais, kitais infrastruktūros objektais) teritorija ir vyraujantis

ūkinis naudojimas yra miško žemė (miškai, medžių grupės, krūmynai

ir pan.).

ĮSIPAREIGOJIMAI 
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Visoje valdoje laikytis valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų

apsaugos produktų naudojimo reikalavimų, žemės ūkio naudmenų geros

agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų.

Visoje valdoje laikytis Pagrindinių reikalavimų pagal veiklą,

nustatytų Priemonės taisyklėse.

Jei valdoje naudojami profesionaliajam naudojimui skirti augalų

apsaugos produktai, pildyti Augalų apsaugos produktų įvežimo,

sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos

Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.

3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo,

naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“, priede nurodytos

formos Naudotų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalą.

ĮSIPAREIGOJIMAI 
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Jei valdoje naudojamos organinės ir (arba) mineralinės trąšos ir

(arba) augalų apsaugos produktai, skirti neprofesionaliajam naudojimui:

- ūkiai pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų

aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos

Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-

367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų

aprašo patvirtinimo“, privalo turėti tręšimo planus, nurodytus minėtame

apraše, ir juos įgyvendinti;

- ūkiai, kurie tręšia organinėmis trąšomis ir (arba) žemės ūkio valdoje

naudoja mineralines trąšas, ir (arba) tie, kurie naudoja neprofesionaliam

naudojimui skirtas augalų apsaugos priemones, privalo pildyti Trąšų

naudojimo ir augalų apsaugos produktų, skirtų neprofesionaliajam

naudojimui, apskaitos žurnalą, pateiktą Taisyklių priede.

ĮSIPAREIGOJIMAI 
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Pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas dalyvaujantis

priemonės veiklose „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių

auginimo sistema“, „Dirvožemio apsauga“ valdoje turi taikyti

integruotos augalų apsaugos principus. Pareiškėjas ir (ar)

paramos gavėjas turi būti įregistruotas Lietuvos žemės ūkio

konsultavimo tarnybos Integruotos augalų apsaugos informavimo,

konsultavimo ir mokymų informacinėje sistemoje (toliau –

IKMIS) ) ne vėliau kaip iki Paramos už žemės ūkio naudmenų ir

kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų

administravimo bei kontrolės taisyklėse (toliau – Tiesioginių

išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės) nustatyto

paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškų

priėmimo (nepavėluotai) termino pabaigos ir, siekdamas valdoje

taikyti integruotos augalų apsaugos principus, kiekvienais

kalendoriniais paraiškos pateikimo metais naudotis IKMIS.

ĮSIPAREIGOJIMAI 
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Pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, įgyvendinantys

atitinkamą Priemonės veiklą, įsipareigoja laikyti / arba gali laikyti

atitinkamą sutartinių gyvulių skaičių, pagal Taisyklių priede

pateikiamą (valdytojo ir (ar) partnerio) gyvulių perskaičiavimą į SG

(skaičiuojamas metinis vidurkis nuo praėjusių metų rugsėjo

1 d. iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. pagal Ūkinių gyvūnų

registre valdytojo ir (ar) partnerio vardu esančius duomenis).

Pildyti atliktų ūkio darbų pagal veiklas žurnalą pagal

Priemonės veiklose nurodytus reikalavimus, pateiktą Taisyklių

priede.

Tvarkyti buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.

Nevykdyti veiklos pagal Priemonės veiklą „Melioracijos

griovių šlaitų priežiūra“ tais atvejais, kai pagal veiklą „Melioracijos

griovių šlaitų priežiūra“ vykdomi melioracijos griovio šlaito

priežiūros darbai (šienavimas, krūmų kirtimas) atliekami valstybės

biudžeto lėšomis.

ĮSIPAREIGOJIMAI 
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Veikla „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ 

(kodas EPT):

1. Deklaruoti natūralias ir pusiau natūralias pievas, kurios daugiau nei

5 m. nebuvo persėtos kultūrinėmis daugiametėmis žolėmis.

2. Nearti pievų ir jų nepersėti kultūrinėmis žolėmis.

3. Neįrengti naujų drenažo, laistymo ir drėkinimo sistemų.

4. Pievose nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir

organinių trąšų (išskyrus gyvulių ganymą).

5. Laikyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu ganyti ne

mažesniu intensyvumu kaip 0,3 SG / ha ir ne didesniu intensyvumu

kaip 1 SG / ha įsipareigoto pagal Priemonės veiklą ploto.

6. Privaloma ganyti gyvulius tuose laukuose, kuriuose yra įsipareigota

pagal veiklą.

7. Privaloma nenuganytos žolės likučius nušienauti iki spalio 30 d.;

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

PAREIŠKĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL VEIKLAS 
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Veikla „Specifinių pievų tvarkymas“ (kodas SPT):

1. Vykdyti veiklą Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos

nustatytuose Europos Bendrijos svarbos natūralių ir saugomų rūšių

buveinių plotuose. Informacija apie šiuos plotus patalpinta Paraiškų

priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – PPIS).

2. Nearti pievų ir jų nepersėti kultūrinėmis žolėmis.

3. Neįrengti naujų drenažo, laistymo ir drėkinimo sistemų.

4. Nenaudoti augalų apsaugos produktų, netręšti mineralinėmis ir

organinėmis trąšomis (išskyrus gyvulių ganymą), neskleisti nuotekų

dumblo.

5. Laikyti gyvulius ir juos ganyti ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG /

ha įsipareigotame pagal priemonės veiklą plote.

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

7. Šienavimą pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d.

8. Nušienautos žolės nesmulkinti ir nepaskleisti. Žolė iš lauko turi būti

išvežta, nušienauta iki spalio 15 d.

9. Privaloma nenuganytos žolės likučius nušienauti iki spalio 30 d.

PAREIŠKĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL VEIKLAS 
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Veikla „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ (kodas 5PT2):

1. Vykdyti veiklą tik Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos

nustatytuose šlapynių plotuose. Informacija apie šiuos plotus patalpinta

PPIS.

2. Neįrengti naujų drenažo sistemų, ar laistymo ir drėkinimo sistemų.

3. Nenaudoti mineralinių ir organinių trąšų (išskyrus gyvulių ganymą),

augalų apsaugos produktų.

4. Kasmet šienauti arba ganyti jose gyvulius, laikantis šių reikalavimų

(pareiškėjas gali laisvai nuspręsti, ar ganyti, ar šienauti):

4.1. šienauti pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d.;

4.2. ganyti gyvulius ganiavos laikotarpiu ne didesniu intensyvumu

kaip 1 SG / ha įsipareigotame pagal priemonės veiklą plote;

4.3. ganyti gyvulius nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.;

4.4. nenuganytos žolės likučius nušienauti. Pašalinti nušienautą žolę

bei nuganytos arba nušienautos žolės likučius iki kitų metų kovo 1 d.

PAREIŠKĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL VEIKLAS 
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Veikla „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos 

buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“:  

(kodas MNP):
1. Vykdyti veiklą pievose, kuriose nustatyta meldinių nendrinukių buveinių. Informacija apie šiuos plotus

patalpinta PPIS.

2. Neįrengti naujų drenažo, laistymo ir drėkinimo sistemų.

3. Nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių (išskyrus gyvulių ganymą) trąšų, kalkių.

4. Nuo einamųjų metų birželio 15 d. iki liepos 1 d., paraiškų priėmimo vietoje ar prisijungus elektoriniu būdu,

susipažinti su PPIS atnaujintais, atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos pateiktą

informaciją dėl meldinės nendrinukės nustatymo fakto įsipareigotuose pagal veiklą plotuose, duomenimis.

Remiantis šiais duomenimis, įsipareigotus plotus tvarkyti sekančiai:

4.1. Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai neradus meldinių nendrinukių buveinėse perinčių paukščių

(veisimosi elgesį demonstruojančių patinų), pusė teritorijos pradėti šienauti ne anksčiau kaip liepos 1 d., žolę

nupjauti iki liepos 30 d;

4.2. Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai radus meldinių nendrinukių buveinėse perinčių paukščių

(veisimosi elgesį demonstruojančių patinų), pusė teritorijos pradėti šienauti ne ankščiau kaip rugpjūčio 15 d.

5. Vegetacijos pabaigoje nušienauti visą likusį plotą ir nušienautą žolę išvežti iš lauko iki spalio 1 d. (išskirtiniais

atvejais dėl aukšto gruntinio vandens (kai negali įvažiuoti žolei išvežti reikalinga technika) lygio iki spalio 1 d.

nušienauta žolė turi būti sukrauta į krūvas ir išvežta iš lauko iki kitų metų kovo 1 d.).

6. Ekstensyviai ganyti tik nušienautose teritorijose (ganyti tik nerišant gyvulių).

7. Ganyti gyvulius ganiavos laikotarpiu ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha įsipareigotame pagal priemonės

veiklą plote.

8. Ganyti baigti iki spalio 15 d.

PAREIŠKĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL VEIKLAS 
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Veikla „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos 

buveinių saugojimas šlapynėse“ (kodas MNŠ):

1. Vykdyti veiklą šlapynėse, kuriose nustatytos meldinių nendrinukių buveinių.

Informacija apie šiuos plotus patalpinta PPIS.

2. Neįrengti naujų drenažo sistemų.

3. Nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių (išskyrus gyvulių

ganymą) trąšų, kalkių.

4. Šienauti 50 proc. ploto kiekvienais metais (per 2 metus nušienaujant visą plotą);

5. Pradėti šienauti ne ankščiau kaip rugpjūčio 1 d.

6. Sutvarkyti nupjautą žolę (pvz., sugrėbti, surulonuoti, sudėti į krūvas ar kt. būdais)

iki spalio 1 d. bei išvežti iki kitų metų kovo 1 d.

7. Nušienautą susmulkintą žolę paskleisti draudžiama.

8. Laikytis ganymo reikalavimų (jei ganoma):

8.1. ganyti gyvulius ganiavos laikotarpiu ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha

įsipareigotame pagal priemonės veiklą plote;

8.2. ganyti galima visame įsipareigotame pagal priemonės veiklą plote;

8.3. ganyti baigti iki spalio 15 d.

PAREIŠKĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL VEIKLAS 



22

Veiklos sritis „Medingųjų augalų juostos ar laukai 

ariamojoje žemėje“ (kodas 5PT-8 požymis MD):

1. Įsėti medingųjų augalų mišinį, ariamojoje žemėje, susidedantį iš ne

mažiau kaip 3 rūšių medingųjų augalų (Medingųjų augalų sąrašas

pateikiamas Taisyklių priede). Mišinio laukus įveisti kaip atskirus

laukus arba ne siauresnes kaip 6 m pločio juostas. Nei vienas iš

medingųjų augalų, vertinant vizualiai, negali sudaryti daugiau kaip 70

proc. mišinio.

2. Nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių

trąšų.

3. Birželio 1–30 d. nupjauti pusę ploto.

4. Rugsėjo 1–30 d. nupjauti visą likusį plotą.

5. Išvežti nupjautą žolę iki rugsėjo 30 d.

6. Nušienautą susmulkintą žolę paskleisti draudžiama.
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Veiklos sritis „Daugiamečių žolių juostos  ariamojoje 

žemėje“

(kodas 5PT-8 požymis DŽ):

Pareiškėjai, pasėdami ir įrengdami daugiamečių žolių juostas ar

laukus pagal veiklos sritį „Daugiamečių žolių juostos ariamojoje

žemėje:

1. pirmaisiais metais iki liepos 1 d. ariamojoje žemėje pasėti

daugiametes žoles (Daugiamečių žolių sąrašas pateikiamas šių

Taisyklių 4 priede);

2. nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir

organinių trąšų;

3. antraisiais ir paskesniais metais po daugiamečių žolių

pasėjimo šienauti turi būti pradedama ne anksčiau kaip liepos 15 d.;

4. visa nupjauta žolė iš lauko turi būti išvežta iki rugsėjo 30

d.“
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Daugiamečių žolių sąrašas:

1. Baltosios smilgos

2. Beginklės dirsuolės

3. Dobilai

4. Esparcetai

5. Gargždeniai

6. Liucernos

7. Nendriniai dryžučiai

8. Nendriniai eraičinai

9. Ožiarūčiai

10. Paprastosios miglės

11. Paprastosios šunažolės

12. Pašariniai motiejukai

13. Pelkinės miglės

14. Pievinės miglės

15. Pieviniai pašiaušėliai

16. Raudonieji dobilai

17. Raudonieji eraičinai

18. Rausvieji dobilai

19. Rytiniai ožiarūčiai

20. Smulkieji motiejukai

21. Svidrės

22. Tikrieji eraičinai

AUGALŲ, UŽ KURIUOS SKIRIAMA PARAMA PAGAL 

VEIKLOS SRITĮ  SĄRAŠAS
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Veikla „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos 

ariamojoje žemėje“ (kodas 5PT-7):
1. Pirmaisiais įsipareigojimų metais, iki liepos 1 d., ariamą žemę, esančią šalia

paviršinio vandens telkinio apsaugos juostos, privalomos pagal Lietuvos

Respublikos teisės aktus, apsėti daugiametėmis žolėmis. Praplėstos apsaugos

juostos plotis gali būti nuo 5 iki 10 m.

2. Nearti, nenaudoti augalų apsaugos produktų, organinių (išskyrus tuos atvejus, kai

ganomi gyvuliai) ir mineralinių trąšų.

3. Kartą per metus nušienauti iki privalomos pagal teisės aktus pakrantės apsaugos

juostos (pareiškėjas gali laisvai nuspręsti, ar ganyti, ar šienauti):

3.1. šienauti pradėti ne anksčiau kaip liepos 1 d. ir baigti ne vėliau kaip rugsėjo 30

d.;

3.2. nušienautą žolę pašalinti iki rugsėjo 30 d. (nušienautą žolę smulkinti bei palikti

įsipareigotame plote draudžiama);

4. Gyvulius ganyti nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.

5. Ganyti gyvulius ganiavos laikotarpiu ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha

įsipareigotame pagal priemonės veiklą plote.

PAREIŠKĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL VEIKLAS 
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Veikla „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos 

ariamojoje žemėje“ (kodas 5PT-7):
1. Pirmaisiais įsipareigojimų metais, iki liepos 1 d., ariamą žemę, esančią šalia

paviršinio vandens telkinio apsaugos juostos, privalomos pagal Lietuvos

Respublikos teisės aktus, apsėti daugiametėmis žolėmis. Praplėstos apsaugos

juostos plotis gali būti nuo 5 iki 10 m.

2. Nearti, nenaudoti augalų apsaugos produktų, organinių (išskyrus tuos atvejus, kai

ganomi gyvuliai) ir mineralinių trąšų.

3. Kartą per metus nušienauti iki privalomos pagal teisės aktus pakrantės apsaugos

juostos (pareiškėjas gali laisvai nuspręsti, ar ganyti, ar šienauti):

3.1. šienauti pradėti ne anksčiau kaip liepos 1 d. ir baigti ne vėliau kaip rugsėjo 30

d.;

3.2. nušienautą žolę pašalinti iki rugsėjo 30 d. (nušienautą žolę smulkinti bei palikti

įsipareigotame plote draudžiama);

4. Gyvulius ganyti nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.

5. Ganyti gyvulius ganiavos laikotarpiu ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha

įsipareigotame pagal priemonės veiklą plote.

PAREIŠKĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL VEIKLAS 



27

Veikla „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ 

(kodai 5PT-11 ir 5PT-12):  
1. Nesuarti melioracijos griovio šlaito ir 1 metro pločio apsauginės juostos.

2. Nenaudoti organinių ir mineralinių trąšų, augalų apsaugos produktų melioracijos griovio šlaite ir 

1 metro pločio apsauginėje juostoje.

3. Pasirinkus melioracijos griovių šlaitų priežiūros būdą, kai nušienauta žolė yra išvežama:

3.1. melioracijos griovio šlaitą ir 1 m pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus (pradėti 

šienavimą ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d.);

3.2. pašalinti krūmus ir jų ataugas, augančias melioracijos griovių šlaituose ir 1 metro pločio 

apsauginėje juostoje iki rugsėjo 30 d.;

3.3. iki rugsėjo 30 d išvežti nušienautą žolę, iškirstus krūmų ir jų ataugos;

3.4. nušienauta (nesusmulkinta arba susmulkinta) žolė negali būti palikta pradalgėse ant 

melioracijos griovio šlaito bei 1 metro pločio apsauginėje juostoje.

4. Pasirinkus melioracijos griovių šlaitų priežiūros būdą, kai nušienauta žolė yra susmulkinama ir 

paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito:

4.1. melioracijos griovio šlaitą ir 1 metro pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus 

(pradėti šienavimą ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d.);

4.2. nušienauta žolė gali būti smulkinama ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir ne vėliau kaip iki 

rugsėjo 30 d. Nesusmulkinta žolė negali būti palikta pradalgėse ant melioracijos griovio šlaito ir 1 

metro pločio apsauginėje juostoje;

4.3. pašalinti krūmus ir jų ataugas, augančias melioracijos griovių šlaituose ir 1 metro pločio 

apsauginėje juostoje iki rugsėjo 30 d.
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Veikla „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ 

(deklaruojama pagal auginamą kultūrą):

1. Prisiimtų įsipareigojimų laikotarpiu, ne vėliau kaip antraisiais ir vėlesniais

įsipareigojimų metais, pasinaudoti individualiomis, specializuotų konsultantų

teikiamomis konsultacinėmis paslaugomis,.

2. Turėti sertifikatą. Pirmaisiais metais šioje veikloje dalyvaujantiems pareiškėjams

paraiškos pateikimo metu pateikti sertifikato nereikia.

3. Antroje augalų vegetacijos pusėje piktžoles naikinti tik mechaninėmis priemonėmis.

4. Pesticidus, turinčius tos pačios veikliosios medžiagos, naudoti ne dažniau kaip 2

kartus per vegetacijos laikotarpį.

5. Draudžiama vaisių, uogų ir daržovių apsaugai naudoti toksiškus ir labai toksiškus,

paženklintus „T“ bei „T+“ pesticidus.

6. Laikantis kiekvienai rūšiai reikalingos fitosanitarinės pertraukos sudaryti ir vykdyti

sėjomainos planą.

7. Kiekvienais metais vadovaujantis dirvožemio ir (arba) augalo laboratoriniais tyrimais

sudaryti ir vykdyti tręšimo planą. Tręšimo plano kopija turi būti pateikta Agentūrai,

patikros vietoje metu.
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Veikla „Dirvožemio apsauga“ 

(deklaruojama pagal auginamą kultūrą):

1. Pareiškėjas pasirinktinai gali prisiimti vieną ar du įsipareigojimus – auginti

ankštinius augalus ir (arba) įsėti daugiamečių žolių įsėlį:

1.1. ankštiniai augalai arba jų mišinys kiekvienais metais turi sudaryti ne mažiau kaip

20 proc. nuo įsipareigoto pagal veiklą ariamosios žemės ploto. „Rizikos“ vandens

telkinių teritorijoje ankštiniais augalais arba jų mišiniu užsėtas plotas kiekvienais metais

turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. nuo įsipareigoto pagal veiklą ariamosios žemės

ploto. (Ankštinių augalų sąrašas pateikiamas šių taisyklių 5 priede);

1.2. daugiamečių žolių įsėlis turi būti ne mažiau kaip 20 proc. nuo įsipareigoto pagal

veiklą ariamosios žemės ploto ir išlaikomas 2 metus tame pačiame lauke nuo įsėjimo

metų. „Rizikos“ vandens telkinių teritorijoje daugiamečių žolių įsėlis turi būti ne mažiau

kaip 30 proc. nuo įsipareigoto pagal veiklą ariamosios žemės ploto ir išlaikomas 2 metus

tame pačiame lauke nuo įsėjimo metų. (Daugiamečių žolių sąrašas pateikiamas Taisyklių

priede):

1.2.1. įsėlį deklaruoti pirmaisias įsėjimo metais;

1.2.2. kasmet iki spalio 1 d. įsėlį nušienauti;

1.2.3. antraisiais daugiamečių žolių įsėlio metais šį plotą suarti ar kaip kitaip įdirbti nuo

rugpjūčio 15 iki spalio 1 d.

2. Nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių trąšų.
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Veikla „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ 

(kodas RZV):
1. Pirmaisiais veiklos įgyvendinimo metais iki liepos 1 d. ariamojoje žemėje įsėti 

daugiametes žoles.

2. Įveistoje daugiametėje ganykloje (pievoje) nenaudoti augalų apsaugos produktų ir 

mineralinių trąšų. Organines trąšas galima skleisti antrais ir vėlesniais metais ne 

vėliau kaip iki spalio 10 d.

3. Antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir išvežti iki 

rugpjūčio 1 d. Antrąjį žolės pjovimą pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., 

šienavimą baigti ne vėliau kaip rugsėjo 30 d. 

4. Antrosios pjūties žolę išvežti iki rugsėjo 30 d. Visais atvejais nušienautą 

susmulkintą žolę paskleisti draudžiama

5. Jei ganykloje arba pieva paverstame lauke bus ganomi gyvuliai, ganyti ganiavos 

laikotarpiu ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha įsipareigotame pagal priemonės 

veiklą plote. Ganymo laikotarpis nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.
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