
Biokuro gamyba Biokuro gamyba –– alternatyvus alternatyvus 
verslas žemdirbiuiverslas žemdirbiui

Darius LiutikasDarius Liutikas
Kaimo plėtros departamentasKaimo plėtros departamentas

Žemės ūkio ministerijaŽemės ūkio ministerija

2006 01 11 2006 01 11 



Paramos galimybės greitai augančių medžių 
rūšių augintojams 2004-2006 metais

1. Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonė 
„Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“

2. Lietuvos 2004 – 2006 metų bendrojo programavimo 
dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės 
prioriteto priemonė „Miškų ūkis“ 

3. BPD priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir 
plėtros skatinimas“ veiklos sritis „Žemės ūkio ir 
artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, 
siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir 
alternatyvių pajamų šaltinių“



Pareiškėjas turi :

a) Gauti leidimą miškui veisti (išduoda Teritorinis žemėtvarkos 
skyrius)

b) Parengti miško želdinimo projektą (jį tvirtina miškų urėdo 
pavaduotojas miškininkystei)

Paramos gavėjai:
•Ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės 
(kooperatyvai) ar kiti žemės ūkio veiklos subjektai, 

•bet kurie kiti fiziniai asmenys, nuosavybės teise turintys žemės 
ūkio paskirties žemę,

•savivaldybė arba jų asociacija.

Kaimo plėtros 2004 - 2006 metų plano  priemonė 
„Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“



Kaimo plėtros 2004 - 2006 metų plano  priemonė 
„Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“

Parama skiriama miško įveisimo išlaidoms kompensuoti (maksimali Parama skiriama miško įveisimo išlaidoms kompensuoti (maksimali 
miško įveisimo išmoka 5345 Lt/ha)miško įveisimo išmoka 5345 Lt/ha)

Kompensuojamos šios miško įveisimo išlaidos: Kompensuojamos šios miško įveisimo išlaidos: 

-- miško želdinimo projekto parengimo ir dirvos paruošimo (šios išlmiško želdinimo projekto parengimo ir dirvos paruošimo (šios išlaidos aidos 
kompensuojamos, nors yra patirtos iki paramos sutarties su Naciokompensuojamos, nors yra patirtos iki paramos sutarties su Nacionaline naline 
mokėjimo agentūra pasirašymo dienos, tačiau, jei parama projektumokėjimo agentūra pasirašymo dienos, tačiau, jei parama projektui i 
nebus skiriama, pareiškėjas šias išlaidas turės atlyginti pats);nebus skiriama, pareiškėjas šias išlaidas turės atlyginti pats);

-- sodmenų įsigijimo;sodmenų įsigijimo;

-- sodmenų gabenimo;sodmenų gabenimo;

-- sodmenųsodmenų sodinimosodinimo..



BPD priemonė „Miškų ūkis“

Parama skiriama:Parama skiriama:

-- greitai augančių medžių rūšių veisimui ne žemės ūkio greitai augančių medžių rūšių veisimui ne žemės ūkio 
paskirties žemėje (90 proc. kompensuojamos paskirties žemėje (90 proc. kompensuojamos 
želdinimo išlaidos);želdinimo išlaidos);

-- naujos miškų ūkio technikos ir įrangos įsigijimui naujos miškų ūkio technikos ir įrangos įsigijimui 
((motopjūklaimotopjūklai, krūmapjovės, medienos ištraukimo , krūmapjovės, medienos ištraukimo 
traktoriai) (kompensuojama 50 proc. išlaidų)traktoriai) (kompensuojama 50 proc. išlaidų)



BPD veiklos sritis „Žemės ūkio ir artimų ekonominės 
veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio 
ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų 
šaltinių“

Remiamas veiklos sektorius - netradicinių žemės ūkio 
produktų (priskiriami ir žilvyčiai) gamyba;

Parama (iki 50 proc.) suteikiama:
Įrangai, tiesiogiai susijusiai su vykdoma veikla ar visu 
gamybos ciklu, įsigyti (netradicinės žemės ūkio 
produkcijos transportavimo; vandens tiekimo ir 
kanalizacijos sistemų, elektros instaliacijos ir vėdinimo 
sistemų, drenažo ir laistymo sistemų, programinė 
įranga);

gamybiniams pastatams ir patalpoms, skirtoms
netradicinių žemės ūkio produktų gamybai ir laikymui, 
keliams, naujoms statybinėms medžiagoms;



Paramos galimybės 2007 Paramos galimybės 2007 –– 2013 m. 2013 m. 

Numatoma įgyvendinti priemonė „Žemės Numatoma įgyvendinti priemonė „Žemės 
apželdinimas mišku“apželdinimas mišku“

Vadovaujantis Tarybos reglamento 2005 m. Vadovaujantis Tarybos reglamento 2005 m. 
rugsėjo 20 d. (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos rugsėjo 20 d. (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
paramos kaimo plėtrai nuostatomis (43 straipsnis) paramos kaimo plėtrai nuostatomis (43 straipsnis) 
veisiant greitai augančių medžių rūšis bus veisiant greitai augančių medžių rūšis bus 
teikiama parama įveisimo išlaidoms padengti. teikiama parama įveisimo išlaidoms padengti. 



Paramos galimybės 2007Paramos galimybės 2007--2013 m.2013 m.

Vadovaujantis Miško želdinimo darbų, Vadovaujantis Miško želdinimo darbų, 
želdinių ir želdinių ir žėliniųžėlinių apskaitos ir vertinimo apskaitos ir vertinimo 
metodika (Žin., 2004, Nr. 42), želdinių metodika (Žin., 2004, Nr. 42), želdinių 
apsauga pirmaisiais metais priskiriama apsauga pirmaisiais metais priskiriama 
miško įveisimo darbamsmiško įveisimo darbams



Paramos galimybės 2007 Paramos galimybės 2007 –– 2013 m.2013 m.

Atsižvelgiant į tai, kad biokurui skirtų Atsižvelgiant į tai, kad biokurui skirtų 
plantacijų auginimo laikas nėra ilgas, plantacijų auginimo laikas nėra ilgas, 
svarstoma galimybė tokių plantacijų svarstoma galimybė tokių plantacijų 
augintojams nereikalauti keisti augintojams nereikalauti keisti 
pagrindinės tikslinės žemės naudojimo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo 
paskirties, tačiau želdinimo projektas paskirties, tačiau želdinimo projektas 
turėtų būti suderintas su melioratoriaisturėtų būti suderintas su melioratoriais



Paramos galimybės 2007 Paramos galimybės 2007 –– 2013 m.2013 m.

Svarstomos galimybės nuo 2007 m. mokėti išmokas už Svarstomos galimybės nuo 2007 m. mokėti išmokas už 
greitai augančių medžių, skirtų biokuro gamybai, greitai augančių medžių, skirtų biokuro gamybai, 
auginimąauginimą

Svarstomos galimybės mokėti išmokas už grūdus ir Svarstomos galimybės mokėti išmokas už grūdus ir 
rapsus, skirtus biokuro gamybai, auginimąrapsus, skirtus biokuro gamybai, auginimą

Pastaba. Jei būtų patvirtintos tokios išmokos prie jų Pastaba. Jei būtų patvirtintos tokios išmokos prie jų 
ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti 
vietovėse prisidėtų kompensacinė išmoka vietovėse prisidėtų kompensacinė išmoka 



Šiandien iš ES biudžeto lėšų parama už Šiandien iš ES biudžeto lėšų parama už 
biokurui skirtus augalus nenumatyta. Ji biokurui skirtus augalus nenumatyta. Ji 
būtų teikiama iš nacionalinio biudžeto.  būtų teikiama iš nacionalinio biudžeto.  
Tačiau lėšos šiai paramai turėtų būti Tačiau lėšos šiai paramai turėtų būti 
formuojamos mažinant paramos lygį už formuojamos mažinant paramos lygį už 
grūdinių pasėlių plotus, o tam nepritaria grūdinių pasėlių plotus, o tam nepritaria 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, 
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, 
Lietuvos grūdų augintojų asociacija.Lietuvos grūdų augintojų asociacija.

Paramos galimybės 2007 Paramos galimybės 2007 –– 2013 m.2013 m.



Paramos galimybės 2007 Paramos galimybės 2007 –– 2013 m.2013 m.

ES Tarybos (Žemės ūkio ir žuvininkystės) ES Tarybos (Žemės ūkio ir žuvininkystės) 
sesijoje, vyksiančioje 2006 m. sausio sesijoje, vyksiančioje 2006 m. sausio pabpab., ., 
bus svarstomas biomasės naudojimo bus svarstomas biomasės naudojimo 
veiksmų planas. Lietuvos Respublikos veiksmų planas. Lietuvos Respublikos 
Žemės ūkio ministerija pasisako už 45 Žemės ūkio ministerija pasisako už 45 
EUR/ha tiesioginių išmokų mokėjimą EUR/ha tiesioginių išmokų mokėjimą 
biokurui skirtiems augalams.biokurui skirtiems augalams.



Ačiū už dėmesį !!!

Kontaktai:

Darius Liutikas

Tel.: 8 5 2398 415

E-mail.: dariusl@zum.lt
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