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LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO TARYBA 
 

Posėdžio  

NUTARIMAS 

 

2018 m. rugpjūčio 17 d. 

Pauliukų ŽŪB, Jonavos r. 

 

Lietuvos žemės ūkio taryba (Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio bendrovių 

asociacija, Lietuvos pieno gamintojų asociacija, Lietuvos grūdų augintojų asociacija) išplėstiniame 

posėdyje, dalyvaujant Ministrui Pirmininkui S. Skverneliui, jo patarėjui žemės ūkio klausimais A. 

Muzikevičiui, žemės ūkio viceministrei A. Miškinienei, išklausę Lietuvos pieno gamintojų 

asociacijos prezidento J. Vilionio, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidento P. 

Puskunigio, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininko J. Talmanto pranešimus dėl: situacijos pieno 

sektoriuje; Nacionalinio žemės ūkio biudžeto; BŽŪP po 2020 metų bei Ministro Pirmininko S. 

Skvernelio pasisakymus, p a ž y m i, kad buvę ir esantis Lietuvos Respublikos seimai ir vyriausybės 

nepasiekė, kad būtų įgyvendinti Romos (Lisabonos) sutartyje įtvirtinti BŽŪP tikslai: 

1) didinti žemės ūkio našumą skatinant technikos pažangą bei užtikrinant racionalią žemės 

ūkio gamybos plėtotę ir kuo geresnį gamybos veiksnių, ypač darbo jėgos, panaudojimą; 

2) užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės gyvenimo lygį, ypač didinant 

žemės ūkyje dirbančių asmenų asmenines pajamas. 

Šie klausimai ir toliau išlieka labai aktualūs, todėl BŽŪP po 2020 metų turi prie jų sugrįžti ir 

koncentruoti pastangas juos įgyvendinant. 

Posėdžio dalyviai primygtinai p r a š o Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdant būsimą 

BŽŪP, visų pirma, orientuotis į šiuos pagrindinius politikos ekonominės ir socialinės svarbos 

tikslus: 

1) Remti perspektyvias žemės ūkio pajamas ir patvarumą apsirūpinant maistu, aiškiai atskiriant 

socialinį rėmimą. 

2) Stiprinti orientavimąsi į rinką ir didinti konkurencingumą, daugiau dėmesio skiriant 

taikomajam mokslui, technologijoms ir skaitmeninimui. 

3) Išsaugoti bendrąją rinką ir vienodas veiklos sąlygas visiems Europos Sąjungos ir Lietuvos 

žemdirbiams. 

4) Prisidėti prie Čekijos, Slovėnijos, Italijos, Vokietijos, Švedijos, Danijos, Latvijos, Estijos ir 

kitų šalių imantis veiksmų prieš tiesioginių išmokų ribojimą. 

5) Kategoriškai nepritariame Europos Komisijos pasiūlymui dėl išorinės konvergencijos. 

Pasiūlyta formulė suponuoja, kad Lietuvos tiesioginės išmokos periodo gale tesieks 75-80 
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proc. ES tiesioginių išmokų vidurkio. Raginame Lietuvos derybininkus siekti, kad  

prasidėjus naujajam finansiniam laikotarpiui tiesioginės išmokos Lietuvos žemdirbiams būtų 

ne mažesnės kaip ES vidurkis. 

6) Neišsprendus teisingo išmokų paskirstymo tarp šalių narių klausimo, prašome užtikrinti, kad 

iš Lietuvos ūkininkų nebūtų reikalaujama 100 proc. įgyvendinti griežčiausius aplinkosaugos 

reikalavimus.  

7) Nepasiekus norimų derybų rezultatų dėl ES tiesioginių išmokų dydžio, būtina didinti 

nacionalinę paramą, kad Lietuvos žemdirbiai galėtų išsilaikyti bendros rinkos 

konkurencinėmis sąlygomis.  

8) Nesutinkame su Komisijos pasiūlymu mažinti Kaimo plėtros fondą ir raginimu valstybėms 

narėms užpildyti šią spragą prisidedant iš nacionalinio biudžeto. Lietuvos biudžetui tai bus 

nepakeliama našta, nes Jungtinei Karalystei pasitraukus iš ES šalys narės, tame tarpe ir 

Lietuva, turės padidinti savo įnašą į ES biudžetą. Mūsų šalis dėl lėšų trūkumo sunkai 

sprendžia socialinių reikalų, švietimo, sveikatos apsaugos sistemų problemas, todėl 

netikime, kad esant tokiai situacijai atsiras politinės valios ženkliai prisidėti prie Lietuvos 

Kaimo plėtros fondo. Raginame Lietuvos derybininkus siekti, kad Lietuvos Kaimo plėtrai 

skiriamos lėšos naujuoju finansiniu laikotarpiu nebūtų sumažintos. 

9) Raginame atsakingas Lietuvos institucijas nedelsiant, dar šiemet, pradėti nacionalinio BŽŪP 

strateginio plano kūrimo procesus, įtraukiant į dokumento rengimą ir diskusijas Lietuvos 

žemės ūkio tarybos atstovus. 

Posėdžio dalyviai taip pat primygtinai p r a š o Lietuvos Respublikos Vyriausybės: 

 2019 metų biudžete numatyti maksimaliai leistinus asignavimus pereinamojo 

laikotarpio nacionalinei paramai – 82,7 mln. Eur., o parama už 2006-2007 kvotos 

metais parduotą pieną būtų ne mažesnė nei 25 Eur/t. 

 Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonėje „Investicijos į 

materialųjį turtą“ veiklos srityje „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ 

koofinansavimui iš nacionalinio biudžeto skirti 25 proc. lėšų iš ES paramos, 

investicijoms į pieno ūkius nustatant 70 proc. intensyvumą. 

 Susietoji parama už pienines karves būtų 120-130 Eur, nes pieninių karvių skaičius 

labai sparčiai mažėja. 

 Magistraliniai grioviai turi likti valstybės nuosavybėje. Jų tvarkymui ir eksploatacijai 

skirti 50 mln. Eur. 

 Visiems ūkio subjektams suvienodinti buhalterinės apskaitos tvarkymo reikalavimus. 

To nedarantiems taikyti ekonomines sankcijas. 
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 Iš esmės peržiūrėti žemės ūkio objektų statybos reikalavimus, pavyzdžiu imant Estijos 

ir Suomijos teisinę bazę. 

 Pieno sektoriaus rizikos fondo donorais turi būti valstybė, pieno perdirbėjai, 

prekybininkai ir žemdirbiai. 

 Atsižvelgiant į tai, jog dėl buvusių liūčių, esamos sausros, didėjančių veiklos kaštų, 

ūkininkai susiduria su padidėjusia ekonomine rizika bankrutuoti, neįvykdyti finansinių 

įsipareigojimų ir siekiant ūkiams leisti atstatyti normalius piniginius srautus, tam, kad 

būtų iš ko investuoti į nusidėvinčio ilgalaikio turto atstatymą ir ūkių konkurencingumo 

stiprinimą, siūlome: 

o nustatyti, kad pereinamasis laikotarpis, kai žemės ūkio veiklą vykdantiems 

gyventojams būtų taikomas ne 15 proc., o 10 proc. gyventojų pajamų mokesčio 

tarifas (žemės ūkio įmonėms – 10 proc. pelno mokesčio tarifas), galiotų 

apmokestinant 2018-2021 metų apmokestinamąsias pajamas. 

o 2018 m. – 2020 m. atidėti SODROS mokesčio didinimą. 

 Stabdant emigraciją, užtikrinant tolygų ekonominį augimo vystimąsi visuose Lietuvos 

regionuose ir skatinant jaunus žmones kurtis kaimo vietovėse, siūlome visiems 

besikuriantiems naujiems ūkininkams bent 3-jų metų laikotarpiui suteikti „mokestines 

atostogas“. 

 Prašome tinkamo finansavimo vietinės reikšmės keliams, kurių būklė apgailėtina ir 

apsunkina ne tik derliaus suvežimą, bet ir gyventojų susisiekimą. 

 Ne kartą raginome LR Aplinkos ministeriją imtis efektyvių neatidėliotinų veiksmų 

reguliuojant valstybės saugomos laukinės faunos populiaciją. Išaugusi vilkų 

populiacija pjauna ir žaloja ūkininkų gyvulius netikėčiausiose vietose, migruojančios 

žąsys, gervės, gulbės vis dažniau ir didesnę žalą daro grūdinių kultūrų pasėliams bei 

daržovių plotams, esantiems netoli vandens telkinių. Situacija nė kiek negerėja 

saugojant stumbrų bandas – laisvos šių gyvūnų bandos ir toliau intensyviai trypia 

ūkininkų pasėlius. Nesprendžiamos šios problemos ir toliau tik gilėja. 

 

Lietuvos žemės ūkio tarybos nariai: 

Lietuvos ūkininkų sąjungos                                           Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos 

pirmininkas                                                                    prezidentas 

Jonas Talmantas                                                             Petras Puskunigis 
 

Lietuvos pieno gamintojų asociacijos                            Lietuvos grūdų augintojų asociacijos 

prezidentas                                                                     pirmininkas 

Jonas Vilionis                                                                Aušrys Macijauskas 

 


