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DĖL PIRMŲJŲ HEKTARŲ IŠMOKŲ 

 

ES teikiama parama Lietuvos žemės ūkiui yra kritiškai svarbus jo stabilumo ir 

produktyvumo garantas. Siekiant išlaikyti šios ūkio šakos konkurencingumą, svarbu užtikrinti 

sąžiningą ir tikslingą paramos paskirstymą.  

Viena iš šių priemonių yra išmokos už pirmuosius hektarus, suteikianti ūkininkams 

papildomų lėšų už deklaruotus pirmuosius 30 ha. Lietuvoje šiai išmokai yra skirta 15 proc. visos 

gaunamos ES paramos žemės ūkiui. 

Nors šios specifinės išmokos ir yra skirtos papildomai remti smulkius ir vidutinius 

ūkininkus ir taip užtikrinti jų išlikimą ir konkurenciją visame sektoriuje, neseniai viešumoje 

pasirodžiusi informacija leidžia teigti, jog stambieji Lietuvos ūkiai, tarpusavyje susijusios žemės ūkio 

įmonės ir jų savininkai, nepaisant jų dydžio ir turimos įtakos žemės ūkio sektoriuje, per pirmųjų 

hektarų išmokas gali gauti neproporcingai dideles sumas ES paramos. Tai galimai iškreipia situaciją 

žemės ūkio sektoriuje ir lemia šių lėšų naudojimą ne pagal paskirtį. 

Prašome Jūsų pateikti kiek įmanomą išsamesnę informaciją šiais klausimais: 

- Ar Ministrui pirmininkui ir Žemės ūkio ministrui buvo žinoma, kad UAB Agrokoncernui ir su juo 

susijusioms bendrovėms bei fiziniams asmenims buvo skirta išmoka pirmiesiems 30 ha net 25 kartus? 

- Ar Ministro pirmininko ir Žemės ūkio ministro nuomone stambiausios žemės ūkio bendrovės ir su 

ja susiję jurdiniai ir fiziniai asmenys turėtų pasinaudoti smulkiam ir vidutiniui ūkiui skirta ES 

išmoka?  

- Kiek išmokų pirmiesiems 30 ha yra gavusios kitos stambios, valdančios daugiau nei 500 ha žemės 

ūkio įmonės vertinant susijusius tiek juridinius tiek fizinius asmenis (įskaitant visus šeimos narius)? 
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- Ar paaiškėjus, jog ES parama buvo skirta netikslingai, bus peržiūrėtos išmokų už pirmuosius 

hektarus skyrimo taisyklės taip, jog ja negalėtų pasinaudoti stambiausi žemvaldžiai? 

- Ar paaiškėjus, jog parama buvo skirta pažeidžiant teisės aktus, ji bus susigrąžinta ir perskirstyta 

smulkiems ūkiams? 

- Kokioms dar ES paramos priemonėms taikomi analogiškai siauri susijusių asmenų apibrėžimai, ir 

kiek tomis priemonėmis paskirstytos ES paramos šiame finansiniame laikotarpyje buvo koncentruota 

stambiausių žemvaldžių grupėse? 
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