Paraiškų priėmimo
informacinės sistemos (PPIS)
pakeitimai 2022 metais

Svarbūs 2022 m. paraiškų priėmimo terminai
Teikiamų dokumentų / duomenų pavadinimas

Nuo

Iki

Pagrindinis paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų/
prašymų pakeisti paraiškos duomenis priėmimas

2022-04-19

2022-06-14

Pavėluotai teikiamų paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius
paraiškų/ prašymų pakeisti paraiškos duomenis priėmimas

2022-06-15

2022-07-08

Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų priėmimas esant
nuo pareiškėjo valios nepriklausančioms aplinkybėms

2022-07-09

2022-11-01

Prašymų pakeisti paraiškos duomenis priėmimas esant akivaizdžioms klaidoms

2022-07-09

2023-03-01

Paraiškų teikiamų VšĮ Ekoagros sertifikuoti žemės ūkio ir maisto produktus priėmimas

2022-04-19

2022-12-31

Paraiškų pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Nykstančių
Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ priėmimas

2022-04-19

2022-07-08

Išankstinis kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymas

2022-01-01

2022-12-31

Žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimas kartą per kalendorinius metus Žemės ūkio ir
kaimo verslo registre

2022-01-01

2022-08-01

Darbo vietos paruošimas darbui su Paraiškų
priėmimo informacine sistema (PPIS)

https://www.google.com/intl/lt/chrome/

https://www.mozilla.org/lt/firefox

Atsinaujinkite naudojamos internetinės naršyklės versiją į naujausią (jei neatsinaujina
automatiškai)
Periodiškai išsivalykite internetinės naršyklės žurnalinius įrašus („laikinieji failai“)

Prisijungimas
https://paseliai.vic.lt

Savivaldybių ir seniūnijų darbuotojams

Pareiškėjai ir jų įgalioti asmenys

Žemės ūkio naudmenų klasifikatorius
Įdiegti žemės ūkio naudmenų klasifikatoriaus pakeitimai.

Sertifikuotos sėklos kiekis
Atnaujintas minimalus sertifikuotos sėklos
išsėjimo kiekis prašant susietosios paramos už
sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus.

Kultūra

Minimalus sertifikuotos sėklos kiekis
Iki 2022 m.

Nuo 2022 m.

Skirtumas

Avižos (AVI)

180 kg/ha

170 kg/ha

-10 kg/ha

Grikiai (GRI)

80 kg/ha

70 kg/ha

-10 kg/ha

Vasariniai kvietrugiai (KRV)

170 kg/ha

160 kg/ha

-10 kg/ha

Žieminiai kvietrugiai (KRŽ)

160 kg/ha

150 kg/ha

-10 kg/ha

Vasariniai kviečiai (KVV)

170 kg/ha

200 kg/ha

+30 kg/ha

Žieminiai kviečiai (KVŽ)

160 kg/ha

150 kg/ha

-10 kg/ha

Hibridiniai žieminiai kviečiai (KVŽ)

60 kg/ha (3 sėjos vnt.)

60 kg/ha (3 sėjos vnt.)

0 kg/ha

Hibridiniai vasariniai kviečiai (KVV)

60 kg/ha (3 sėjos vnt.)

60 kg/ha (3 sėjos vnt.)

0 kg/ha

Vasariniai miežiai (MIV)

150 kg/ha

140 kg/ha

-10 kg/ha

Žieminiai miežiai (MIV)

150 kg/ha

140 kg/ha

-10 kg/ha

Hibridiniai žieminiai miežiai (MIŽ)

75 kg/ha (2 sėjos vnt.)

75 kg/ha (2 sėjos vnt.)

0 kg/ha

Hibridiniai vasariniai miežiai (MIV)

75 kg/ha (2 sėjos vnt.)

75 kg/ha (2 sėjos vnt.)

0 kg/ha

Žieminiai rugiai (RUŽ)

150 kg/ha

140 kg/ha

-10 kg/ha

Hibridiniai žieminiai rugiai (RUŽ)

75 kg/ha (2 sėjos vnt.)

65 kg/ha (2 sėjos vnt.)

-10 kg/ha

Vasariniai kviečiai ‘Spelta’ (KSV)

170 kg/ha

160 kg/ha

-10 kg/ha

Žieminiai kviečiai ‘Spelta’ (KSŽ)

160 kg/ha

150 kg/ha

-10 kg/ha

Nauji erdvinių duomenų sluoksniai
Palaukės (3 m pločio) nuo 2023 m. (Oficialus pavadinimas: Palaukių (3 metrų pločio) prie paviršinių vandens telkinių plotai)

Nuo 2023 m. numatomo taikyti Geros agrarinės būklės ir aplinkosauginės būklės (GAAB) standarto
sluoksnis. Tikrinama, ar prie visų pareiškėjų laukuose esančių melioracijos griovių (sureguliuoti upeliai ir
magistraliniai grioviai paliktos (ir deklaruojamos) palaukės su žoline danga (neįskaitant griovio šlaito).
Minimalus palaukių plotis 3 m. Mulčiavimas leidžiamas. Palaukės gali būti naudojamos žemės ūkio
technikos eismui, tačiau pareiškėjas privalo užtikrinti, kad žolinė danga išliks dominuojanti.
Laisva valstybinė žemė
NŽT valdoma valstybinė žemė, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre (NTR).
Naudojamas valstybinės žemės deklaravimo kontrolei.
Buveinių apsaugos plotai (Oficialus pavadinimas: Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos plotai)
Naudojamas informavimui apie deklaruojamų plotų ar jų dalių patekimą į sluoksnį, kuriame
rekomenduojama laikytis ūkinės veiklos apribojimo reikalavimų.

Galimi atkurti daugiamečių pievų plotai
Naudojamas informavimui apie plotus, kuriuose galima atkurti daugiamečių pievų plotus.

Erdvinių duomenų sluoksnių informacijos peržiūra
Žemės sklypų informacijos peržiūra:
- Žemės sklypo kadastrinis Nr.;
- Žemės sklypo unikalus Nr.;
- Matavimo tipas;
- Žemės sklypo ribų įvedimo data;
- Koordinačių sistema;
- Juridinis (valdomas) plotas;
- Kadastrinis (grafinis) plotas;
- Požymis, ar bent vienas iš sklypo
savininkų yra valstybė.
Paukščių apsaugos ploto
informacijos peržiūra:
- Taikomi ūkinės veiklos apribojimai;
- Saugomos gamtinės vertybės.
Buveinių apsaugos ploto
informacijos peržiūra:
- Taikomi ūkinės veiklos apribojimai;
- Saugomos gamtinės vertybės;
- Buveinių apsaugos ploto tipas.

„Ekstensyvus pievų tvarkymas“ (EPT) tikrinimas pagal žemės ūkio naudmenas

az0 Ariamosios žemės plotas

EPT

dg0 Daugiamečių ganyklų arba pievų plotas

tikrinama, ar pagal KPP priemonės
„Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą
„Ekstensyvus
pievų
tvarkymas“
(naudmenos kodas EPT) deklaruojamas
laukas patenka į žemės ūkio naudmenų
sluoksnyje nustatytą dg0 „Daugiamečių
ganyklų arba pievų plotas“.

Valstybinės žemės deklaravimo kontrolė
VŽ

Laukas patenka į sluoksnį „Valstybinė žemė“

1 žingsnis. Pritaikoma 10 proc. paklaida, bet ne daugiau kaip 1 ha

Viršija paklaidą

Neviršija paklaidos

LŽ

Laukas patenka į sluoksnį „Laisva valstybinė žemė“

1 žingsnis. Pritaikoma 10 proc. paklaida, bet ne daugiau kaip 1 ha

Viršija paklaidą

Leidžiama deklaruoti
2 žingsnis. VŪRAP įregistruoti valstybinės žemės plotai?

NŽT teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas dėl leidimo
laikinai naudotis valstybine žeme (Įsakymo Nr.)
Valstybinės žemės nuomos sutartis, registruota NTR
(Žemės sklypo kadastro Nr.)

Valstybinės žemės
plotai registruoti valdoje
Leidžiama deklaruoti

Valstybinės žemės plotai
neregistruoti valdoje
Neleidžiama deklaruoti

Neviršija paklaidos
Leidžiama deklaruoti

2 žingsnis. Žemės sklypas įregistruotas NTR, tačiau neperkeltas į NTK?

Lauko informacijos lentelėje turi būti įvestas žemės
sklypo kadastro Nr.
3 žingsnis. VŪRAP įregistruotas žemės sklypas?

Žemės sklypas
registruotas valdoje

Žemės sklypas
neregistruotas valdoje

Leidžiama deklaruoti

Neleidžiama deklaruoti

NŽT teritorinio skyriaus vedėjo įsakymo dėl leidimo laikinai naudotis
valstybine žeme duomenų integravimas VŪRAP ir PPIS
NŽT perduoda
duomenis ŽŪIKVC
Duomenų
aktualumas

Neatitikimų
šalinimas

balandžio mėn.
kovo mėn.

gegužės mėn.
balandžio mėn.

Jei NŽT duomenys integravimo į VŪRAP dieną
nebuvo įtraukti į valdą dėl neteisingų duomenų
(pvz. neteisingai nurodytas asmens kodas)

Kreiptis į ŽŪIKVC bendruoju informacijos
teikimo telefonu (8 5) 266 06 20 arba el. paštu
pagalba@vic.lt dėl neteisingų duomenų
ištaisymo

birželio mėn.
gegužės mėn.

liepos mėn.
birželio/ liepos mėn.

Jei NŽT duomenys nebuvo perduoti ŽŪIKVC
integravimo dieną
Dėl ŽŪIKVC neperduotų duomenų kreiptis į:
- NŽT teritorinį padalinį (kontaktai nurodyti
interneto svetainėje);
- NŽT el. paštu info@nzt.lt ir birute.mizariene@nzt.lt

Duomenys į VŪRAP ir PPIS integruojami per kelias dienas po jų gavimo

Valstybinės žemės ploto registravimas VŪRAP
Jei valstybinės žemės plotas jau yra suformuotas ir turi unikalų Nr.:
Nuoma dar neregistruota NTR, į
registro objektą šiuos duomenis
veskite pasirinkę NT tipą
„Neregistruota NTR sutartis dėl NT
naudojimo“ antrą neregistruotos
sutarties šalį nurodant NŽT

Nuoma NTR įregistruota į registro
objektą, šiuos duomenis veskite
pasirinkę NT tipą „Objektas,
registruotas NTR“

KPP priemonės „Gamtinių kliūčių turinčios vietovės“ pakeitimai
Deklaruojant pievas (ar)
0,25 SG/ ha*
ganyklas privaloma turėti bent
* deklaruojant daugiametes žoles auginamas sėklai (kodai GPŽ/ GPA + sutartinis kodas SĖ
„Žemės ūkio augalai sėklai“/ ESĖ „Daugiamečių žolių sėklos pagal priemonę „Ekologinis
ūkininkavimas“) reikalavimas netaikomas, jei:
Augina remiamas augalų rūšis
Aukštosios avižuolės, aviniai eraičinai, baltosios smilgos, daugiametės svidrės, didžiosios smilgos, eraičinsvidrės,
gausiažiedės svidrės, gelsvosios visgės, gojinės miglės, hibridinės svidrės, paprastosios miglės, paprastosios smilgos,
paprastosios šunažolės, pašariniai motiejukai, pieviniai pašiaušėliai, pievinės miglės, pelkinės miglės, nendriniai
eraičinai, raudonieji eraičinai, siūliniai eraičinai, smulkieji motiejukai, šiurkštieji eraičinai, šuninės smilgos, tikrieji
eraičinai, vienametės miglės.

Yra įtrauktas į VATŽŪM atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą arba yra
pasirašęs augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir supirkimo sutartis su
dauginamosios medžiagos tiekėjais

Turi VATŽŪM išduotą sėklinio pasėlio aprobavimo aktą
Turi VATŽŪM išduotą sėklos sertifikatą, kuriame nurodyta, kad sėkla
yra galutinai sertifikuota

Sutartinių gyvulių (SG) skaičius siekiant gauti
išmokas už pievas ir (ar) ganyklas pagal
priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose
esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“
Karvės, buliai, vyresni nei 2 m. – 1 SG/ ha;
Galvijai (prieauglis) nuo 1 iki 2 m. – 0,7 SG/ ha;
Taurieji elniai – 0,2 SG/ ha;
Danieliai, dėmėtieji elniai – 0,11 SG/ ha;

Bizonai, stumbrai – 0,6 SG/ ha;
Avys, ožkos – 0,07 SG/ ha;
Arkliai nuo 1 m. – 1 SG/ ha;
Kumeliukai iki 1 m. – 0,4 SG/ ha;

Triušiai (patinai ir patelės su prieaugliu iki
atjunkymo) – 0,025 SG/ ha;
Stručiai (suaugę gyvūnai) – 0,4 SG/ ha;

Šinšilos – 0,0014 SG/ ha;
Bitės (1 bičių šeima) – 0,059 SG/ ha.

Ūkinių gyvūnų laikymo vieta turi būti
registruota gamtinių/ kitų specifinių kliūčių
turinčioje vietovėje arba besiribojančioje
su šiomis vietovėmis teritorijoje

Pakeistas vidutinio ūkinių gyvūnų
skaičiavimo laikotarpis
nuo praėjusių metų balandžio 1 d. iki
einamųjų metų kovo 31 d.

Kompensacinė išmoka už vietoves,
kurios neteko mažiau palankių
ūkininkauti vietovių statuso (sutartinis
kodas PL) nuo 2022 m. nemokama.

KPP priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų
direktyva susijusios išmokos“ pakeitimai
Nuo 2022 m. veiklos apribojimas „Apribotas
ganomųjų gyvulius skaičius 1 ha, nustatyti
ganymo ar šienavimo terminai“ išskaidomas.

Nuo 2022 m. už juodąjį pūdymą (PDJ)
nemokamos išmokos pagal priemonę.

Kiti pakeitimai
Sutikimai dėl duomenų tvarkymo papildyti
nauju sutikimu Žemės ūkio ministerijos
naujienlaiškiams gauti.

Atnaujintas praėjusiais metais nustatytų
paramos reikalavimų pažeidimų sąrašas.

Deklaruojamo lauko apkirpimas/ padalijimas pagal erdvinių duomenų sluoksnius.

Deklaruojamą lauką galima
apkirpti/ padalyti pagal
papildomus sluoksnius:
Žemės sklypai

Laisva valstybinė žemė
Palaukės (3 m pločio) nuo 2023 m.
Buveinių apsaugos plotai

Paraiškoje įvestas el. pašto adresas turės būti patvirtintas.
Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento
(BDAR) reikalavimus, nuo 2022 m. savivaldybėse/
seniūnijose teikiamose paraiškose įvestas el. pašto adresas
turės būti patvirtintas, įvedant el. paštu gautą kodą.
Pareiškėjas, atvykęs į savivaldybę/ seniūniją turės su savimi
turėti mobilųjį įrenginį ir prieigą prie el. pašto, tam, kad
galėtų darbuotojui padiktuoti el. paštu gautą kodą.
Atveju, kai pareiškėjas negalės to padaryti, paraiškoje
įvestą el. pašto adresą reikės ištrinti.

Jei pasirinktas informavimo būdas „Elektroniniu paštu“, jį
reikės pakeisti į kitą būdą: „Trumpąja žinute mobiliuoju
telefonu“ arba „Neregistruotu laišku“.
Po paraiškos patvirtinimo pareiškėjas galės savarankiškai
pakeisti informavimo būdą, prisijungęs prie informacinės
sistemos per elektroninius valdžios vartus.

Įgyvendinti tarpiniai žalinimo skaičiavimai prieš paraiškos patvirtinimą.

Pasikeitė nepatvirtintos paraiškos atsisakymo mygtuko išdėstymas.

Pažymėti žymimuosius informacinius ir
įspėjamuosius pranešimus vienu metu.

Kontroliniuose žemės sklypuose (bl3, bl9)
leidžiama deklaruoti grybus (GRY, GRS).

Susipažinimo tipo pranešimas pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio
valdas“

Žemės ūkio darbų apskaitos žurnalų/ duomenų pildymas
Žurnalo/ Duomenų
pavadinimas

Duomenų
teikimo
terminas

Atliktų ūkio darbų pagal
Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų
programos priemonių
„Agrarinė aplinkosauga ir
klimatas“, „Su „Natura
2000“ ir Vandens pagrindų
direktyva susijusios
išmokos“ veiklas žurnalas

Per 5 d. d., po
atliktų darbų

Duomenys apie
panaudotus
tręšiamuosius ir
kalkinamuosius produktus
(Trąšų naudojimo
apskaitos posistemis)

Per 5 d. d., po
atliktų darbų

Augalų apsaugos
produktų naudojimo
žurnalas

Per 15 k. d., po
panaudojimo

Ūkiai, kurie dalyvauja priemonės „Agrarinė
aplinkosauga ir klimatas“ veiklose ir (arba)
priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens
pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos
srityje „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio
paskirties žemėje“

Visi kiti ūkiai

Prievolė pildyti tik per PPIS:
Nuo 2023 m. balandžio 5 d. nuo 200 ha
Nuo 2024 m. balandžio 5 d. nuo 150 ha
Nuo 2025 m. balandžio 5 d. nuo 100 ha
Nuo 2026 m. balandžio 5 d. nuo 1 ha

Kur pildyti PPIS?

Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalo pildymas
Ar planuojama augalų apsaugos produktais apdoroti žydinčius augalus/ sėti augalų
apsaugos produktais apdorotą augalų sėklą („Pavojingas bitėms“)?

1 žingsnis
Užregistruoti apdorojimą/ sėją ne
vėliau kaip prieš 2 k. d. iki apdorojimo/
sėjos

2 žingsnis
Augalų apsaugos produktais apdoroti augalą/ išsėti augalų apsaugos
produktais apdorotas augalo sėklas registruotą dieną ir laiku

3 žingsnis
Užpildyti Augalų apsaugos produktų
naudojimo apskaitos žurnalą ne vėliau
kaip per 15 k. d. po apdorojimo

1 žingsnis
Užpildyti Augalų apsaugos produktų
naudojimo apskaitos žurnalą ne vėliau
kaip per 15 k. d. po apdorojimo

KŽS_DR5LT atnaujinimas 2022 m. paraiškų priėmimui
Kontrolinių žemės sklypų

Žemės ūkio naudmenų

Ekologiniu atžvilgiu svarbių
vietovių

Dirvos erozijos

Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų
pasikeitimų registravimas (1)
Teikiamų dokumentų / duomenų pavadinimas

Nuo

Iki

2022-01-01

2022-12-31

Užmirkusių netinkamų paramai plotų, kurie žemės dirbimo sezono metu yra sausi ir tinkami
žemės ūkio veiklai vykdyti, kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymas

2022-01-01

2022-07-08

Žemės ūkio naudmenų sluoksnio pasikeitimų (išartos daugiametės ganyklos, panaikinti arba
naujai pasodinti daugiamečiai sodiniai) aprašymas

2022-01-01

2022-12-31

Ekologinių atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) kraštovaizdžio elementų (miškelių, tvenkinių ir
kūdrų, griovių) sluoksnio pasikeitimų aprašymas

2022-01-01

2022-12-31

Kontrolinių žemės sklypų, kuriuose deklaruoti laukai naudmenos kodu NEP ir pasirinktas
tinkamas paramai naudmenos kodas, pasikeitimų aprašymas

2022-04-19

2022-06-14

Išankstinis kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymas, išskyrus:

Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų
pasikeitimų registravimas (2)
Aprašyti KŽS ribų pasikeitimus
reikia, kai pareiškėjai:
netinkamus paramai plotus
pavertė tinkamais
tinkamus paramai plotus
pavertė netinkamais
išarė daugiametės ganyklas, pievas
panaikino daugiamečių sodinių plotus
įveisė naujus daugiamečių
sodinių plotus

Įkeliama paprasta nuotrauka
Įkeliama nuotrauka su
vietovės nuoroda

Įkeliamas pasikeitusio ploto
matavimas *.shp, *.kml
formatu

Kontrolinių žemės sklypų tikslinimo
pagal aprašytus pasikeitimus terminai
Nuo 2021 m. aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus
galima visus metus, tačiau VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centras juos įvertins ir patikslins teisės aktų nustatytais
terminais
Kontrolinių žemės sklypų ribų
pasikeitimo aprašymo data
Iki 2021 m. gruodžio 1 d.

Kontrolinio žemės sklypo ribų
pasikeitimo įvertinimo ir
patikslinimo data
Iki 2022 m. balandžio 1 d.

Nuo 2021 gruodžio 2 d. iki 2022 m. balandžio 19 d.*

Iki 2022 m. birželio 15 d.

Nuo 2022 m. balandžio 20 d. iki 2022 m. birželio 14 d.*

Iki 2022 m. rugsėjo 15 d.

Nuo 2022 m. birželio 15 d. iki 2022 m. gruodžio 1 d.

Iki 2023 m. balandžio 1 d.

* Šie sutvarkyti žemės plotai 2022 m. deklaravimo metu gali būti
deklaruojami naudmenos kodu NEP „Netinkami paramai plotai“,
papildomai pasirenkant tame plote auginamos kultūros kodą.

Viešai publikuojama informacija apie
KŽS ribų pasikeitimų vertinimo eigą

Komunikavimas
Išmokti/ prisiminti kaip naudotis informacine sistema galite
prisijungę prie informacinės sistemos mokomosios aplinkos.
Peržiūrėti e. paslaugų vaizdo instrukcijas galite ŽŪIKVC
paskyroje Youtube socialiniame tinkle.
Konsultuotis dėl informacinės sistemos naudojimo galite
bendruoju informacijos teikimo telefonu arba rašykite
mums el. paštu.
Sekite mūsų naujienas
socialiniuose tinkluose

/paseliudeklaravimas

https://mokymai.vic.lt

/ŽŪIKVC
(8 5) 266 0620 spausti 2
e-ibraizymas@vic.lt
/paseliu_deklaravimas

Jeigu yra poreikis pristatyti PPIS pakeitimus individualiose savivaldybėse ir (ar)
ūkininkams – kreipkitės el. paštu e-ibrazymas@vic.lt.

Ačiū už dėmesį

