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ATSAKOMYBĖS (1) 
2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų 
už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, paskirti: 

•Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos, finansuojamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (toliau – EŽŪFKP), vadovaujančiąja institucija. 

•Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos, atsakinga už EŽŪFKP  priemonių administravimą, lėšų mokėjimą, apskaitą ir kontrolę, 
įskaitant ir žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų nuotolines patikras. 

•valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) – už Paraiškų priėmimo informacinės sistemos ir jos sudedamųjų dalių 
(Paramos paraiškų duomenų bazės, Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės ir Pasėlių laukų duomenų bazės) kūrimą ir tvarkymą; paraiškų duomenų 
paramai pagal EŽŪFKP priemones „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų 
direktyva susijusios išmokos“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų 
gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ gauti priėmimo iš savivaldybių organizavimą, paraiškų ir prašymų pakeisti paraiškos duomenis 
registravimo dokumentų patikrinimą, šių dokumentų ir paraiškų duomenų perdavimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai;  

•Savivaldybės – už paraiškų ir kitų dokumentų pagal EŽŪFKP priemones „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su 
Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ (išskyrus programą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių 
gyvulių ir paukščių išsaugojimas“), „Ekologinis ūkininkavimas“, priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį 
„Miško veisimas“, priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Kompensacinė išmoka už miškus Natura 2000 
vietovėse“ priėmimą, registravimą, pirminį patikrinimą ir įvedimą į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro paraiškų priėmimo informacinę sistemą; 

•Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie 
Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos 
ministerijos, Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė miškų tarnyba, 
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 

 

 

 
 



ATSAKOMYBĖS (2) 
 Pavesta: 

•Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai: 

• iki einamųjų metų kovo 1 d. teikti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro skaitmeninius duomenis 
Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui   

•iki einamųjų metų kovo 1 d. teikti skaitmenines ribas ir sąrašus Lietuvos saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ teritorijų (ar jų 
dalių), kuriose yra nustatytų žemės ir miškų ūkio veiklos apribojimų ir kuriose žemės valdas turintys fiziniai ir juridiniai 
asmenys gali pateikti paraiškas pagal EŽŪFKP priemonę „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, 
Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pagal duomenų teikimo sutartis, 
periodiškai šiuos duomenis atnaujinti ir skelbti tokių teritorijų sąrašą Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos interneto 
svetainėje; 

•Aplinkos apsaugos agentūrai – periodiškai, teikti Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui ir Nacionalinei mokėjimo 
agentūrai atnaujintą skaitmeninę informaciją apie rizikos vandens telkinių baseinus; 

•Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotoms institucijoms ir įstaigoms – iki einamųjų metų kovo 1 d. teikti skaitmenines ribas ir 
sąrašus Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir saugomų augalų ir gyvūnų rūšių buveinių plotų, kuriuose žemės 
valdas turintys fiziniai ir juridiniai asmenys gali pateikti paraiškas pagal EŽŪFKP priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ 
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pagal duomenų teikimo sutartis, periodiškai šiuos duomenis atnaujinti ir 
skelbti tokių teritorijų sąrašą Aplinkos ministerijos Saugomų rūšių informacinėje sistemoje ir Lietuvos erdvinės informacijos 
portale; 

 



• 2015 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-897 “Dėl Paramos už žemės ūkio 
naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės 
taisyklių patvirtinimo“  : 

•  2 priedas Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos formos užpildymo ir pateikimo 
instrukcija 

• 8 priedas Elektroninio žemėlapio struktūra, duomenų atvaizdavimo tvarka ir elektroninio įbraižymo reikalavimai 
 
 

 

PARAIŠKOS PATEIKIMO REIKALAVIMAI 



E-valdžios vartai-elektroninė 
bankininkystė 

Savivaldybių/seniūnijų žemės 
ūkio skyrių specialistai 

Ūkininkas 
https://paseliai.vic.lt Paraiškos 

duomenų 
pateikimas, 
paraiškos 
patvirtinimas 

Nacionalinė 
mokėjimo 
agentūra 

ŽŪIKVC 

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITŲ PLOTŲ 
DEKLARAVIMAS 



PARAIŠKOS TEIKIMAS PER PPIS 

Prisijungimas 
Paraiškos 
sukūrimas 

Pirmo lapo 
pildymas 

Laukų 
redagavimas 

Klaidų 
taisymas 

Paraiškos 
tvirtinimas 

paseliai.vic.lt 

Duomenų 
keitimas  

Dokumento 
tvirtinimas 



www.vic.lt ->Žemėlapiai -> KPP teritorijos 

http://www.vic.lt/


www.vic.lt ->Žemėlapiai -> KPP teritorijos 

http://www.vic.lt/


https://www.youtube.com/channel/UCpCMwP18dz4X0DigPWhWMpA 



Ačiū už dėmesį 
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