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Išmokos suma 
 

Išmokos suma 
 

1. Valstyb÷s nar÷s, atsižvelgdamos į 2 ir 3 
dalis, nustato vieną iš šių metin÷s išmokos 
pagal smulkiųjų ūkininkų schemą sumų: 

1. Valstyb÷s nar÷s, atsižvelgdamos į 2 ir 3 
dalis, nustato vieną iš šių metin÷s išmokos 
pagal smulkiųjų ūkininkų schemą sumų: 

a) sumą, neviršijančią 15 % nacionalinio 
vienam paramos gav÷jui tenkančios 
išmokos vidurkio, 

a) sumą, neviršijančią 15 % nacionalinio 
vienam paramos gav÷jui tenkančios 
išmokos vidurkio, 

b) sumą, kuri gaunama nacionalinį 
išmokos už hektarą vidurkį padauginus iš 
skaitmens, kuris atitinka hektarų skaičių, 
tačiau yra ne didesnis kaip trys. 

b) sumą, kuri gaunama 150 % nacionalinio 
išmokos už hektarą vidurkio padauginus iš 
skaitmens, kuris atitinka hektarų skaičių, 
tačiau yra ne didesnis kaip penki. 

Pirmos pastraipos a punkte nurodytą 
nacionalinį vidurkį valstyb÷s nar÷s nustato 
vadovaudamosi II priede 
2019 kalendoriniams metams nustatyta 
nacionaline viršutine riba ir ūkininkų, 
įgijusių teises į išmokas pagal 21 straipsnio 
1 dalį, skaičiumi. 

Pirmos pastraipos a punkte nurodytą 
nacionalinį vidurkį valstyb÷s nar÷s nustato 
vadovaudamosi II priede 
2019 kalendoriniams metams nustatyta 
nacionaline viršutine riba ir ūkininkų, 
įgijusių teises į išmokas pagal 21 straipsnio 
1 dalį, skaičiumi. 

Pirmos pastraipos b punkte nurodytą 
nacionalinį vidurkį valstyb÷s nar÷s nustato 
vadovaudamosi II priede 
2019 kalendoriniams metams nustatyta 
nacionaline viršutine riba ir reikalavimus 
atitinkančių hektarų, deklaruotų pagal 26 
straipsnį 2014 m., skaičių. 

Pirmos pastraipos b punkte nurodytą 
nacionalinį vidurkį valstyb÷s nar÷s nustato 
vadovaudamosi II priede 
2019 kalendoriniams metams nustatyta 
nacionaline viršutine riba ir reikalavimus 
atitinkančių hektarų, deklaruotų pagal 26 
straipsnį 2014 m., skaičių. 

2. 1 dalyje nurodyta suma neturi būti 2. 1 dalyje nurodyta suma neturi būti 
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mažesn÷ kaip 500 EUR ir ne didesn÷ kaip 
1 000 EUR. Nepažeidžiant 51 straipsnio 1 
dalies, jei taikant 1 dalį gaunama mažesn÷ 
kaip 500 EUR arba didesn÷ kaip 
1 000 EUR suma, ji padidinama 
suapvalinant iki mažiausios sumos arba 
atitinkamai sumažinama suapvalinant iki 
didžiausios sumos. 

mažesn÷ kaip 1 00 EUR ir ne didesn÷ kaip 
2 000 EUR. Nepažeidžiant 51 straipsnio 1 
dalies, jei taikant 1 dalį gaunama mažesn÷ 
kaip 1 000 EUR arba didesn÷ kaip 
2 000 EUR suma, ji padidinama 
suapvalinant iki mažiausios sumos arba 
atitinkamai sumažinama suapvalinant iki 
didžiausios sumos. 

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, Kipre ir 
Maltoje gali būti nustatyta mažesn÷ kaip 
500 EUR, bet ne mažesn÷ kaip 200 EUR 1 
dalyje nurodytos sumos vert÷. 

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, Kipre ir 
Maltoje gali būti nustatyta mažesn÷ kaip 
500 EUR, bet ne mažesn÷ kaip 200 EUR 1 
dalyje nurodytos sumos vert÷. 

Or. pt 
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2. Jei bendra pagal smulkiųjų ūkininkų 
schemą skirtinų išmokų suma sudaro 
daugiau kaip 10 % II priede nustatytos 
metin÷s nacionalin÷s viršutin÷s ribos, 
valstyb÷s nar÷s, siekdamos laikytis to 
procentinio dydžio, pagal šią antraštinę dalį 
mok÷tinoms sumoms taiko linijinį 
mažinimą. 

2. Jei bendra pagal smulkiųjų ūkininkų 
schemą skirtinų išmokų suma sudaro 
daugiau kaip 25 % II priede nustatytos 
metin÷s nacionalin÷s viršutin÷s ribos, 
valstyb÷s nar÷s, siekdamos laikytis to 
procentinio dydžio, pagal šią antraštinę dalį 
mok÷tinoms sumoms taiko linijinį 
mažinimą. 

Or. pt 

 
 


