
 
 
 

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS 

2021 m. pagal 2021-10-06 LR ŽŪM ministro įsakymą Nr. 3D-626 

 

 

PARAIŠKŲ RINKIMAS, BIUDŽETAS 
 

• Paraiškų rinkimas: 2021 m. lapkričio 3-30 d. (mažiau nei 1 mėnuo!). 

• Paramos suma – iki 300 000 Eur (paramos dalis). 

• Biudžetas: 50,5 mln. Eur (apie 180 projektų). 

• Tinkamos išlaidos: statybos, įranga ir žemės ūkio technika. 

• Nemažiau 75 proc. projekto išlaidų turi būti nukreiptos į pastatų statybą, rekonstravimą arba kapitalinį 
remontą bei būtiną įrangą tiems pastatams funkcionuoti. 

• Kontrolės metais bus privaloma didinti bent 15 proc. (pienas, mėsa) pagaminamos produkcijos apimtis 
arba bent 10 proc. pagaminamos produkcijos sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės sektoriuose. 

• Projekto įgyvendinimui bus skirta iki 24 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo (nuo ~2022 m. balandžio-
gegužės). 

 
PARAMOS INTENSYVUMAS 

• 50 proc. nuo sumos be PVM; 

• Plius 20 proc. galimas jauniesiems ūkininkams ūkį arba valdą įregistravusiems neseniau nei 2016 m. 
lapkričio-gruodžio mėnesį. 

 
REMIAMI SEKTORIAI 

• Pieninė galvijininkystė; 

• Mėsinė gyvulininkystė, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę ožkininkystę, triušininkystę; 

• Kiaulininkystė; 

• Paukštininkystė, įskaitant kiaušinių gamybą; 

• Sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė. 
 
 
 

(Paraiškų pirmumo balai pateikiami tolimesniuose puslapiuose) 
 

 

 

Minimalus balų kiekis – 35. Kiek galite surinkti balų, kiek reikia surinkti balų?  

Lauksime Jūsų skambučio. 

 

Projektų ruošimas, administravimas, konsultacijos: 

Dominykas Būda, UAB „Investra“, tel.: +370 601 00005, dominykas@investra.lt 

PATIRTIS IR REZULTATAI. UAB „Investra“ - daugiau nei 13 m. su Jumis! 
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PIENINĖ GALVIJININKYSTĖ 

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2021 m. II) 
 

 
Nr. 

Kriterijai Galimas 
balų kiekis 

Maksimalus 
galimas balų 

kiekis 

(1) DIDINAMAS KARVIŲ KIEKIS (pasirenkamas tik vienas var.) 

 
1 

Melžiamų karvių kiekis ūkyje 
paraiškos teikimo metu 

10-50 karvių 25  
25 51-100 karvių 20 

101-200 karvių 15 

(2) DIDINAMA GAMYBA (pasirenkamas tik vienas var.) 

 
 
 
2 

A_VARIANTAS 
Laikoma iki 60 melžiamų 
karvių 

Per 4 m. bus nemažiau 75 
melžiamų karvių 

 
20 

 
 
 
 
 

30 

Per 4 m. bus nemažiau 150 
melžiamų karvių 

 
30 

 
B_VARIANTAS 
61 ar daugiau melžiamų karvių 

Per 4 m. bus nemažiau +30% 
melžiamų karvių 

 
20 

Per 4 m. bus nemažiau +60% 
melžiamų karvių 

 
30 

C_VARIANTAS 
Numatoma didinti pieno 
gamybą iki plius 20 proc. 

Per 4 m. bus padidinta pieno 
gamyba iki +20 proc.  
(tuomet su privalomu didinimu 
iš viso iki 35 proc.) 

 
 

1-20 

(3) TARŠOS MAŽINIMAS (pasirenkamas tik vienas var.) 

 
 
 
3 

A_VARIANTAS. Dalyvaujama “Agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato veiklose”* su nemažiau 10% deklaruojamo ploto 

10  
 
 

15 
B_VARIANTAS. Įsipareigojama dalyvauti “Agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato veiklose”* su nemažiau 10% 
deklaruojamo ploto 

5 

C_VARIANTAS. Vykdomas ekologinis ūkininkavimas (100%) 15 

D_VARIANTAS. Įsipareigojama ūkininkauti ekologiškai 10 

E_VARIANTAS. Vykdoma gamyba pagal Nacionalinės žemės 
ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus 

10 

(4) PAPILDOMI BALAI (pasirenkami balai SUMUOJASI) 

 
 
 
4 

Naudojama ir (arba) investuojama į įrangą, energiją gaminančią 
iš atsinaujinančių šaltinių (nemažiau 15% ūkio suvartojamos el. 
energijos) 

5 
 
 
 
 
 

30 

Mažo palankumo ūkininkauti žemės (>50% deklaruojamo ploto) 
10 

Jaunasis ūkininkas (nėra 41 m. paraiškos teikimo dienai) 
5 

Pareiškėjas yra pripažinto ž.ū. kooperatyvo narys arba 
pripažintas ž.ū. kooperatyvas (kai paraišką teikia pats 
kooperatyvas) 

5 

Pareiškėjas nėra gavęs ES paramos pagal 2014-2020 m. KPP 
šią paramos priemonę 

5 

IŠ VISO: 100 balų 

 
KONSULTACIJOS IR PROJEKTŲ RENGIMAS 

Dominykas Būda, tel.: +370 601 00005, dominykas@investra.lt 
  



MĖSINĖ GYVULININKYSTĖ 

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2021 m. II) 
 

 
Nr. 

Kriterijai Galimas 
balų kiekis 

Maksimalus 
galimas balų 

kiekis 

(1) ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS (pasirenkamas tik vienas var.) 

 
1 

Investuojama į technologijas, 
mažinančias šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) 
emisiją 

Bus investuojama į ŠESD.  
1% tinkamų išlaidų = 1 balas 

1-10 

 
 

10 

Jau investuota per 2 m. iki 
paraiškos teikimo 

5 

(2) VALDOS EKONOMINIS DYDIS 

 
2 

Nuo 8000 iki 50.000 Eur 20  
20 Didesnis nei 50.000 iki 100.000 Eur 15 

Didesnis nei 100.000 iki 150.000 Eur 10 

(3) DIDINAMA GAMYBA (pasirenkamas tik vienas var. 

 
 
 
3 

Daugiau nei 15% mėsinei gyvulininkystei  
(išskyrus kiaulininkystę ir kiaušinių gamybą).  
Privaloma didinti 15%, tai iš viso būtų iki 40%. didinimas. 

 
1-10 

 
 

 
10 

Daugiau kaip 1% ketvirtais ir tolimesniais kontrolės metais 
(kiaulininkystei ir kiaušinių gamybai) 
Privaloma didinti 15%, tai iš viso būtų iki 25% didinimas. 

 
1-10 

(4) MAŽO PALANKUMO ŪKININKAUTI SĄLYGOS (pasirenkamas tik vienas var.) 

4 

Vykdoma mėsinės galvijininkystės, avininkystės, ožkininkystės 
arba triušininkystės veiklos IR 

a)  >50% deklaruoto ploto yra MPŪS; 
b) Ganyklose gyvūnų skaičius >0,25 sutartinio gyvulio 

santykyje su 1 ha pievų ir ganyklų 

 
 

10 

 
 

10 

Kiaulininkystei ir kiaušinių gamybai 10 

(5) TARŠOS MAŽINIMAS (pasirenkamas tik vienas var.) 

 
 
5 

A_VARIANTAS. Dalyvaujama “Agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato veiklose”* su nemažiau 10% deklaruojamo ploto 

10  
 

 
15 

B_VARIANTAS. Įsipareigojama dalyvauti “Agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato veiklose”* su nemažiau 10% 
deklaruojamo ploto 

5 

C_VARIANTAS. Vykdomas ekologinis ūkininkavimas (100%) 15 

D_VARIANTAS. Įsipareigojama ūkininkauti ekologiškai 10 

E_VARIANTAS. Vykdoma gamyba pagal Nacionalinės žemės 
ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus 

10 

(6) PAPILDOMI BALAI (pasirenkami balai SUMUOJASI) 

 
 
 
6 

Naudojama ir (arba) investuojama į įrangą, energiją gaminančią 
iš atsinaujinančių šaltinių (nemažiau 15% ūkio suvartojamos el. 
energijos) 

5 
 
 
 
 
 

35 

Investuojama į gyvūnų gerovę (1% investicijų = 1 balas) 
15 

Jaunasis ūkininkas (nėra 41 m. paraiškos teikimo dienai) 
5 

Pareiškėjas yra pripažinto ž.ū. kooperatyvo narys arba 
pripažintas ž.ū. kooperatyvas (kai paraišką teikia pats 
kooperatyvas) 

5 

Pareiškėjas nėra gavęs ES paramos pagal 2014-2020 m. KPP 
šią paramos priemonę 

5 

IŠ VISO: 100 balų 
 

KONSULTACIJOS IR PROJEKTŲ RENGIMAS: Dominykas Būda, tel.: +370 601 00005, dominykas@investra.lt 
  



 
DARŽININKYSTĖ,  

SODININKYSTĖ, UOGININKYSTĖ 

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2021 m. II) 
 

 
Nr. 

Kriterijai Galimas 
balų kiekis 

Maksimalus 
galimas balų 

kiekis 

(1) VALDOS EKONOMINIS DYDIS 

 
2 

Nuo 8000 iki 50.000 Eur 20  
20 Didesnis nei 50.000 iki 100.000 Eur 15 

Didesnis nei 100.000 iki 150.000 Eur 10 

(2) GAMYBOS KIEKIS IR KOKYBĖ (pasirenkami balai SUMUOJASI) 

 
 
 
2 

Daugiau nei 10% didinama gamybos apimtis: už kiekvieną proc. 
suteikimas balas (nedaugiau 15 balų)  
Privaloma didinti 10%, tai iš viso būtų iki 35%. didinimas. 

 
1-15 

 
 

 
30 

Kai investicijos yra: saugyklos su šaldymo ar mikroklimato 
įranga, specializuota saugyklų technika ir įranga; specializuota 
rūšiavimo, prekinio paruošimo, derliaus nuėmimo technika 
(išskyrus traktorius), krovininis transportas su temperatūriniu 
režimu) 

 
15 

(3) TARŠOS MAŽINIMAS (pasirenkamas tik vienas var.) 

 
 
3 

A_VARIANTAS. Dalyvaujama “Agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato veiklose”* su nemažiau 10% deklaruojamo ploto 

10  
 

 
15 

B_VARIANTAS. Įsipareigojama dalyvauti “Agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato veiklose”* su nemažiau 10% 
deklaruojamo ploto 

5 

C_VARIANTAS. Vykdomas ekologinis ūkininkavimas (100%) 15 

D_VARIANTAS. Įsipareigojama ūkininkauti ekologiškai 10 

E_VARIANTAS. Vykdoma gamyba pagal Nacionalinės žemės 
ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus 

10 

(4) PAPILDOMI BALAI (pasirenkami balai SUMUOJASI) 

 
 
 
 
 
6 

Naudojama ir (arba) investuojama į įrangą, energiją gaminančią 
iš atsinaujinančių šaltinių (nemažiau 15% ūkio suvartojamos el. 
energijos) 

5 
 
 
 
 
 

35 

Įsipareigojama sumažinti sunaudojamų mineralinių trąšų ir 
cheminių augalų apsaugos produktų (pesticidų) kiekį bent  
20 proc. hektarui 

5 

Numatytos investicijos padės valdyti riziką esant nepalankiems 
klimato ir aplinkos reiškiniams 

10 

Jaunasis ūkininkas (nėra 41 m. paraiškos teikimo dienai) 
5 

Pareiškėjas yra pripažinto ž.ū. kooperatyvo narys arba 
pripažintas ž.ū. kooperatyvas (kai paraišką teikia pats 
kooperatyvas) 

5 

Pareiškėjas nėra gavęs ES paramos pagal 2014-2020 m. KPP 
šią paramos priemonę 

5 

IŠ VISO: 100 balų 

 
 

KONSULTACIJOS IR PROJEKTŲ RENGIMAS 

Dominykas Būda, tel.: +370 601 00005, dominykas@investra.lt 
 

 


