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Mažinama administracinė našta daliai ES paramos gavėjų 

Alternatyvias veiklas vykdančių ūkininkų, įmonių ir gyventojų, užsiimančių ne žemės ūkio veikla kaimo vietovėse pro-

jektai, kuriems buvo skirta praėjusio laikotarpio kaimo plėtros parama, bus prižiūrimi trumpiau. 

Sprendimas mažinti administracinę naštą pareiškėjams ir Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams buvo įtvirtintas Lie-

tuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programinio laikotarpio valdymo komitete 2018 m. rugsėjo 19 d. Buvo nuspręsta trumpinti 

projektų priežiūros laikotarpį iki 5 metų visiems, kuriems iki šiol buvo nustatytas 7 metų priežiūros laikotarpis. 

„Mažinti biurokratinę naštą Europos Sąjungos paramos gavėjams yra vienas iš mano prioritetų. Džiaugiuosi, kad pažadai virsta 

realiais darbais, kurie palengvins gyvenimą mūsų ūkininkams ir sumažins darbo krūvius kontrolės institucijoms“, – sako žemės 

ūkio ministras Giedrius Surplys. 

Šis sprendimas taikomas projektams, teiktiems pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Perėjimas 

prie ne žemės ūkio veiklos“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“. 

Dėl šio sprendimo minėtiems paramos gavėjams, jei pasibaigęs 5 metų kontrolės laikotarpis, nebereikės teikti metinių ataskai-

tų, visų kitų prie jų reikalingų pridėti dokumentų, o Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams nebereikės vykdyti šių 

ataskaitų vertinimo, vykti į patikras vietose. 

 

Informacija apie pasėlių deklaravimą 

 

Pirmieji pasėlių deklaravimo rezultatai 

2018 m. pareiškėjai pateikė 128 136 paraiškas ir deklaravo 2 910 282 ha plotą. Tai 2442 paraiškomis mažiau, tačiau 16 274 ha dau-

giau, nei buvo deklaruota 2017 m. Tokia pareiškėjų skaičiaus ir deklaruojamųjų plotų tendencija nesikeičia jau ne pirmus metus – 

2012 m. buvo deklaruota 2 784 283 ha, kuomet pareiškėjų buvo 159 448. Taigi pareiškėjų sumažėjo beveik 30 tūkstančių, deklaruo-

jamas plotas išaugo 125 tūkst. ha. Todėl vieno pareiškėjo deklaruotas plotas padidėjo nuo 17,46 ha 2012 m. iki 22, 71 ha 2018 m. 

arba beveik 30 proc. 

 

Naujovių įgyvendinimas 

Esminiai deklaravimo pokyčiai 2018 m. buvo susiję su taip vadinamu „Omnibus“ reglamento  įgyvendinimu. Buvo atsisakyta pertek-

linės aktyvaus ūkininko sąvokos, palengvintos sąlygos tapti jaunuoju ūkininku ir gauti jaunojo ūkininko tiesioginę paramą už dekla-

ruotus plotus, atsirado galimybė plotams, kuriuose per pastaruosius 5 metus buvo atnaujinama ganykla arba pieva, išlaikyti jas, ne-

tampant daugiametėms t. y. turėti galimybę bet kada ją suarti ir apsėti žemės ūkio augalais. Šia galimybe jau pasinaudojo pareiškėjai 

3,4 tūkst. ha plote. 
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Nors žalinimo išimtys skatino deklaruoti daugiau azotą kaupiančių augalų, tačiau draudimas naudoti juose augalų apsaugos produktus, 

azotą kaupiančių augalų plotą 2018 m. sumažino 2,7 karto nuo 263 tūkst. ha 2017 m. iki 98 tūkst. ha. Dėl šio pokyčio ir leidimo posė-

lyje naudoti žieminius augalus virš 10 kartų padidėjo posėlio plotai nuo 4 tūkst. ha iki 45 tūkst. ha 2018 m. 

 

Žalinimo koeficiento padidinimas trumpos rotacijos želdiniams Lietuvoje nedavė siekiamo efekto ir šių želdinių plotai 2018 m. nepa-

kito, tačiau laisvesnė galimybė pasirinkti kraštovaizdžio elementus žalinime padidino jų skaičių beveik 3 kartus 2018 m. nuo 77 iki 

205. 

 

Sušvelnintos sankcijos, atitinkamą paramą mažinant po 1 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną, kai būtina pateikti reikiamus dokumen-

tus skirtus išmokai jaunajam ūkininkui, susietajai paramai už sertifikuotos javų sėklos naudojimą ar cukrinius runkelius, galimo valdos 

skaldymo atveju ir deklaruojant naujam pareiškėjui ar 2 metus nedeklaruotą plotą. 

 

Pareiškėjams, deklaruojantiems 30 ha ir didesnius plotus, tinkamus tiesioginėms išmokoms, bet neturintiems nei gyvulių, nei regist-

ruotos žemės ūkio technikos, Nacionalinei mokėjimo agentūrai paprašius pagrįsti produkcijos pardavimą (išskyrus atvejus, kai savo 

užauginta produkcija yra parduota turgavietėse), paslaugų įsigijimą ar technikos nuomą, bus būtini apmokėjimo, įvykdyto per komer-

cinius bankus, kredito unijas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus, patvirtinimo dokumentai. 

 

Užklupusių stichijų padarinių švelninimas 

2017 m. rudenį susidarius nepalankioms oro sąlygoms, kai žuvo arba nebuvo galima pasėti žieminių žemės ūkio augalų, pareiškėjai 

patyrė nuostolių, kurie yra kompensuojami Europos Sąjungos lėšomis. Siekdami šias lėšas gauti, pareiškėjai teikė paraiškas, įbraižy-

dami žuvusių arba negalėtų pasėti žieminių pasėlių plotus. Buvo pateiktos 2445 paraiškos 62 tūkst. ha žuvusių ir 3513 paraiškos 125 

tūkst. ha negalėtų pasėti žemės augalų plotams. Visa ši parama pareiškėjams buvo išmokama iki 2018 m. rugsėjo 30 d.  

 

Lietuva taip pat planuoja skirti papildomą nacionalinę paramą (apie 9 mln. Eur) žemdirbiams, kurie 2017 m. dėl liūčių ir potvynių 

patyrė nuostolių, prarasdami užaugusį derlių (javų, bulvių, daržovių, sodų ir uogynų). Tam, kad parama būtų išmokėta, reikalingas 

Europos Komisijos pritarimas. Žemės ūkio ministerija parengė Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių, žuvus 

žemės ūkio augalams dėl gausių kritulių 2017 metais, teikimo taisyklių projektą ir pateikė jį notifikuoti Europos Komisijai. Atsižvel-

giant į derinimo metu iš Europos Komisijos gautas pastabas, projektas bus taisomas. 

 

Siekdama padėti ūkininkams sumažinti nuostolius dėl patirtos sausros, Žemės ūkio ministerija kreipėsi į Europos Komisiją, prašyda-

ma švelninti reikalavimus. Į keletą iš jų buvo atsižvelgta:  

 

– ūkininkai, kurie vykdo žalinimą ir turi žaliąjį pūdymą, gali jį nušienauti ir panaudoti pašarams; 

– posėlinių augalų skirtų žalinimui išlaikymo dirvoje terminas trumpinamas iki rugsėjo 20 d. (anksčiau buvo iki spalio 15 d.). Pareiš-

kėjams yra viena sąlyga: posėlį galima išlaikyti trumpiau tada, kai jo vietoje sėjami žieminiai augalai; 

– ūkininkams taip pat svarbus reikalavimas, susijęs su posėlinių augalų mišinio sėjimu. Turintiems ne mažiau nei 0,1 sąlyginio gyvu-

lio (SG) hektarui dabar nebūtina sėti mišinio – užtenka pasėti ir vienos rūšies žolinį augalą. 
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Išmokos 

Atsižvelgiant į sausros sukeltus padarinius, EK sprendimu pareiškėjams priklausanti parama už 2018 m. deklaruotus plotus, atitinkan-

čius paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus, bus pradėta mokėti spalio 16 d. Apie planuojamo mokėti avanso dydį 

(tiesioginių išmokų atveju iki 70 proc.) pareiškėjai bus informuoti trumposiomis žinutėmis. Nuo gruodžio 1 d., pradėjus likusios tie-

sioginės išmokos dalies mokėjimą, pirmieji jos gali tikėtis sulaukti tie, kurių paraiškose ir deklaruotuose laukuose patikrų vietoje metu 

nenustatyta neatitikimų. 

 

Primename, kad pareiškėjai gali stebėti savo pateiktos paraiškos administravimo būseną NMA sukurtame informaciniame portale por-

tal.nma.lt. Čia taip pat galima keisti kontaktinius duomenis bei sąskaitos banke numerį, iš karto sužinoti apie paraiškoje nustatytus 

neatitikimus, šiems neatitikimams ištaisyti reikiamus veiksmus (pvz., pateikti tam tikrus dokumentus) ir pan. Pažymėtina, kad pareiš-

kėjas laikomas informuotu apie paraiškoje nustatytus neatitikimus nuo informacijos apie jas atsiradimo portale dienos. Tam, kad išmo-

ka laiku pasiektų jos gavėją, pareiškėjai kviečiami portale pasitikrinti ir, jei reikia, pasikeisti sąskaitos numerį. 

 

Šiemet ūkininkams už jų deklaruotus pasėlius bus išmokėta 475 mln. Eur. 

 

Preliminarūs numatomi išmokų dydžiai 2018 m.: 

Pagrindinė (VIPS) išmoka - 63 Eur už ha 

Žalinimo išmoka - 50 Eur už ha 

Pirmųjų hektarų išmoka - 57 Eur už ha 

Jaunojo ūkininko išmoka - 45 Eur už ha 

 

Preliminarūs vidutiniai numatomi susietosios paramos išmokų dydžiai 2018 m.: 

Baltyminiai augalai - 49 Eur už ha 

Lauko daržovės - 380 Eur už ha 

Uždaro grunto daržovės - 210 Eur už arą 

Vaisiai ir uogos - 240 Eur už ha 

Melžiamos karvės - 107 Eur 

Pieninių veislių buliai - 79 Eur 

Mėsiniai galvijai - 90 Eur 

Mėsinėms avims - 11 Eur 

Pieninėms ožkoms - 23 Eur 

Sertifikuota javų sėkla - 14 Eur už ha 

Cukriniams runkeliams - 94 Eur už ha 

Bulvės sėklai - 212 Eur už ha 
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Tiesioginėje transliacijoje – ką svarbu žinoti apie išmokų mokėjimą  

Rugsėjo 18 d., vyko tiesioginė transliacija iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Transliacijos metu kalbėta apie 

tiesioginių išmokų ir paramos pagal su plotu susijusias kaimo plėtros priemones mokėjimo tvarką, aptartos ir kitos 

svarbios temos. 

 Šių metų deklaravimo rezultatus, NMA veiklos prioritetus administruojant ūkininkų paraiškas bei išmokų mokėjimo planą 

transliacijos metu išsamiai pristatė Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Žemės ūkio paramos departamento direktorė En-

rika Raibytė. Ji taip pat atsakė į dalį transliacijos dalyvių užduotų klausimų. 

 Transliacijos įrašą galite rasti čia: https://www.youtube.com/watch?v=jLOhOma0W8o&feature=youtu.be 

 

Melioracijos įrenginiams tvarkyti – beveik 17 mln. eurų ES paramos 

Europos Komisija patenkino Lietuvos prašymą ir skyrė iš ES Solidarumo fondo 16,9 mln. eurų paramą melioracijos į-

renginių atstatymo darbams. Ši parama iš dalies kompensuos 2017 m. vasarą ir rudenį merkusių liūčių padarytus nuos-

tolius. 

Pernai Lietuva buvo veikiama nuolatinių liūčių ir prisotintas vandens dirvožemis nebepajėgė sugerti vandens pertekliaus. Ši si-

tuacija pridarė žalos ne tik žemės ūkio sektoriui, tačiau pažeidė ir melioracijos bei drenažo sistemas, buvo užlietos visuomeninės 

paskirties patalpos ir teritorijos, rajoniniuose keliuose atsivėrė smegduobės, išplovos ir kt. 

Žemės ūkio ministerija, reaguodama į situaciją, pateikė paraišką Europos Komisijai dėl lėšų Lietuvai skyrimo iš ES Solidarumo 

fondo. Šio fondo parama gali būti skiriama infrastruktūros ir įrenginių veikimui atkurti bei prevencinei infrastruktūrai užtikrinti. 

Lietuva gautąją ES paramą – 16,9 mln. eurų – skirs savivaldybių naudojamiems valstybei priklausantiems melioracijos įrengi-

niams: liūčių pažeistiems melioracijos grioviams ir juose esantiems statiniams rekonstruoti, melioracijos infrastruktūros stati-

niams (tiltams, pylimams, tvenkinių užtvankų hidrotechnikos statiniams) atstatyti, pažeistoms drenažo sistemoms rekonstruoti. 

Melioracijos infrastruktūros atstatymo darbus organizuos šalies savivaldybės kartu su VĮ Valstybės žemės fondu. Savivaldy-

bėms skiriamos ES paramos dydis priklausys nuo melioracijos įrenginių nusidėvėjimo laipsnio bei melioracijos statinių skai-

čiaus. 
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Smulkiųjų ūkininkų bendradarbiavimui prašoma 2,7 mln. Eur 

Per tris vasaros mėnesius smulkūs ūkininkai pateikė daugiau kaip 30 paraiškų dėl paramos, kuri gali būti skirta 

jų bendradarbiavimui, pranešė Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. 

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį 

„Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui“ per tris paraiškų rinkimo mėnesius preliminariais duome-

nimis buvo pateiktos 33 paraiškos. Bendra jose prašoma paramos suma sudaro 2 764 933 Eur. 

Dažniausiai buvo prašoma maksimalios vienam pareiškėjui galimos – 90 tūkst. Eur – paramos sumos. Atsižvel-

giant į tai, kad šiam paraiškų rinkimui buvo skirta daugiau nei 3,8 mln. Eur paramos lėšų, jau aišku, kad smul-

kiesiems ūkio subjektams dėl šios paramos konkuruoti nereikės ir prioritetinės eilės sudarymas paramos skyri-

mui ar neskyrimui įtakos neturės. 

Primename, kad pareiškėjai buvo kviečiami teikti paraiškas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui skatinti, 

organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę bei 

aplinkosauginę veiklą. Daugiausia paraiškų buvo pateikta alternatyviai veiklai vystyti, gana aktyviai paraiškas 

teikė augalininkystės ir gyvulininkystės sektorių atstovai. Daugiausia paraiškų šiai paramai gauti pateikė fizi-

niai asmenys. 

Vadovaujantis pagal KPP teikiamų paraiškų administravimo ir priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, pagal 

veiklos sritį „Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui“ pateiktoms paraiškoms bus atliekamas su-

rinktų paraiškų atrankos vertinimas pagal pareiškėjų paramos paraiškoje pažymėtus atrankos balus ir prie para-

mos paraiškos pridėtus dokumentus. Šiuo etapu bus tikrinama, ar pareiškėjas atitinka paraiškoje pasižymėtus 

atrankos kriterijus. Patikrinus atrankos balus, paramos paraiškos, surinkusios 40 ir daugiau atrankos balų, bus 

teikiamos tinkamumo vertinimui. Minėto balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmetamos. 

Tinkamumo vertinimo metu nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus 

paramai gauti, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlai-

dos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti, ar išlaidų kainos nėra užaukštintos. 

Po tinkamumo vertinimo projektai, nepriklausomai, ar jie bus įvertinti teigiamai ar neigiamai, bus teikiami tvir-

tinti Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetui. Patvirtinti pareiškėjai bus kviečiami pasirašyti para-

mos sutartis. 
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Nuo rugsėjo mėnesio renkamos paraiškos 

Primename Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones, pagal kurias nuo rug-

sėjo mėnesio renkamos paraiškos. Rugsėjo 3 d. – spalio 31 d. miškininkai kviečiami teikti paraiškas pa-

gal tris KPP priemonių veiklos sritis: 

„Miško veisimas“ (pagal KPP pr iemonę „Investicijos į miško plotų plėtrą ir  miškų gyvybingumo ge-

rinimą“) 

,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ (pagal KPP pr iemonę „Investicijos į mater ialųjį tur tą“) 

„Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ (pagal KPP pr iemonę „Investicijos į miško plotų 

plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“) 

Šiuo paraiškų rinkimo etapu miškininkams iš viso skirta beveik 12,5 mln. Eur paramos lėšų. 

 

Nuo rugsėjo 3 d. taip pat kviečiami kreiptis dėl paramos ūkininkai, norintys kompensuoti pasėlių ir augalų 

draudimo įmokas. Paraiškos pagal KPP priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių ir augalų draudi-

mo įmokos“, susijusią su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, bus renkamos iki gruodžio 31 d. 

Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta per 2,3 mln. Eur paramos. 

Tuo tarpu nuo rugsėjo 17 d. vietos veiklos grupės galės teikti paraiškas pagal KPP priemonės „Leader pro-

grama“ veiklą „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Paraiškos bus 

priimamos iki spalio 15 d. 

Pieno gamintojų sąskaitas pasieks 14 mln. eurų valstybės parama 

Nuo rugsėjo 17 d. daugiau kaip 24 tūkst. pieno gamintojų pradedama mokėti pereinamojo laikotarpio 

nacionalinė parama už pieną. Išmokoms skirta 14 mln. eurų. 

Pagrindiniai reikalavimai paramai už 2018 metus gauti išliko tokie patys, kaip ir 2017 metais. Parama mokama 

tiems gamintojams, kurie 2006–2007 kvotos metais pardavė pieną ir 2007 m. kovo 31 d. turėjo nustatytą 2006–

2007 kvotos metams pieno gamybos kvotą. Be to, pretendentai į nacionalinę paramą už pieną turi būti įsiregist-

ravę valdos valdytojais arba partneriais Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Valdos valdytojas turi būti 2018 

m. deklaravęs žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. 

Kaip ir 2017 metais, parama mokama tiems pieno gamintojams, kurių vardu 2018 m. sausio–liepos mėnesiais 

Ūkinių gyvūnų registre buvo registruotos pieninės karvės. Likusiems pieno gamintojams, kurie atskaitos laiko-

tarpiu pardavė pieną, tačiau šių metų sausio-liepos mėnesiais pieninių karvių neturėjo, parama nemokama.  

Paramos dydis – 14 eurų už atskaitos laikotarpiu parduoto pieno toną. 
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Auginantiems ekologiškus grikius – griežtesnė kontrolė 

Artėjant naujojo grikių derliaus nuėmimui ir supirkimui,  Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ne tik stiprina 

ekologiškų grikių kontrolę, bet ir ruošiasi didinti baudas už augalų apsaugos produktų naudojimo pažei-

dimus.  

Siekdama apsaugoti žmonių sveikatą nuo neigiamo augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios 

medžiagos glifosato, ŽŪM įpareigojo VšĮ „Ekoagros“, Valstybinę augalininkystės tarnybą ir Valstybinę maisto 

ir veterinarijos tarnybą sugriežtinti šios neleistinos cheminės medžiagos panaudojimo ekologiškuose grikiuose 

kontrolę. 

Koordinuotas kelių institucijų darbas turi užtikrinti, kad vartotojo stalą pasiektų tik išties ekologiški produktai, 

todėl nebus jokio pakantumo nusižengusiems, bandantiems apeiti reikalavimus. VšĮ „Ekoagros“ vykdys sug-

riežtintą glifosato panaudojimo ekologiškuose grikiuose kontrolę, o Valstybinė augalininkystės tarnyba - grikių 

laukų tikslinę stebėseną dėl glifosato panaudojimo prieš nuimant derlių.  

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba turi kontrolę atlikti ir ėminius paimti taip, kad nustačius pažeidimą 

būtų galima nustatyti atsakingą už tai subjektą. Visos šios institucijos lapkričio viduryje Žemės ūkio ministerijai 

pateiks galutinę ataskaitą, kurioje turės būti nurodytas patikrintų ūkių ir paimtų ėminių skaičius, pateikti ėminių 

tyrimų rezultatai bei jų apibendrinimas. 

Tačiau ši ataskaita nebus lemiamas veiksnys – Žemės  ūkio ministerija, įvertinusi augalų apsaugos produktų 

pažeidimų mastą, jau dabar rengia Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 342 straipsnio 

pakeitimo projektą dėl baudų už augalų apsaugos produktų naudojimo pažeidimus didinimo. 
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Amatininkams ir amatų centrams – piniginis paskatinimas 

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), puoselėdama šalies tautinį identitetą, kasmet apdovanoja sėkmingiausiai 

dirbančius Lietuvos amatininkus bei tradicinių amatų centrus (TAC), gaminančius sertifikuotus gami-

nius. Ne išimtis ir šie metai – iki spalio 31 d. savivaldybių administracijos, miestų ir rajonų kultūros ir 

švietimo įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės arba pavieniai asmenys gali 

teikti kandidatus premijoms gauti. 

Sėkmingiausiems tradiciniams amatininkams bus įteiktos dvi premijos po 2 tūkst. Eur, o viena premija, siekian-

ti net 4 tūkst. Eur, atiteks tradiciniam amatų centrui. 

Dokumentus renka VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra. Dokumentų kopijas 

bei susijusią informaciją (pateikti  kompaktinės plokštelės laikmenoje) reikėtų siųsti ŽŪM, Mokslo ir inovacijų 

skyriui. 

Siūlant tautinio paveldo puoselėtojus tradicinio amatininko nominacijai būtina pateikti trejų metų veiklos apra-

šymą, dvi rekomendacijas (regioninės etninės kultūros globos tarybos, savivaldybių kultūros skyrių, kultūros ir 

mokslo įstaigų, asociacijų, bendruomenių ar kt.), dalyvavimo šventėse, konkursuose, parodose ir kituose rengi-

niuose patvirtinimo dokumentų kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų 8

–10 nuotraukas, leidinius, lankstinukus). 

Teikiant kandidatus sėkmingiausio tradicinių amatų centro premijai gauti būtina pateikti dvejų metų veiklos 

aprašymą, dokumentų, kuriais patvirtinamas švenčių, konkursų, parodų ir kitų renginių organizavimas, tradici-

nių amatų demonstravimas, tradicinių amatų mokymų vykdymas, kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę me-

džiagą, 8–10 tautinio paveldo produktų nuotraukas, leidinius, lankstinukus), į tradicinių amatų centro veiklą 

įtrauktų tradicinių amatininkų, kurių gaminiai sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų 

įstatymo 11 straipsnį, skaičių. 

Kilus klausimams, prašome kreiptis į VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros 

Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus specialistę Birutę Basiulienę, tel. (8 5) 268 5051 arba el. paštu: 

b.basiuliene@litfood.lt 

Kviečiame aktyviai dalyvauti! 
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