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Vilnius

SVARSTYTA. Dėl projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemones.
NUTARTA
1. Atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūros) pateiktas projektų vertinimo ataskaitas,
teikti tokias rekomendacijas:
1.1 Skirti paramą šiems projektams:
Pastaba. Stulpelis „Paramos lyginamoji dalis proc.“ pildomas tik projektams, kuriems rekomenduojama skirti paramą.

Eil.
Nr.

Paraiškos kodas

1

2

Siūloma
Paramos
maksimali
Pareiškėjo pavadinimas
lyginamoji
Rekomendacijos
paramos
dalis, proc.
suma, Lt
3
4
5
6
PRIEMONĖ „MIŠKŲ EKONOMINĖS VERTĖS DIDINIMAS“
Vacys Kotovas
60 407
49,99959
Skirti paramą projektui įgyvendinti

1.

1MV-KK-07-1-001558-PR001

2.

1MV-KU-07-1-001470-PR001

UAB „Kraštų miškas“

690 500

46,81356

Skirti paramą projektui įgyvendinti

3.

1MV-KK-07-1-001574-PR001

UAB „Jūsų sklypas“

690 500

49,21597

Skirti paramą projektui įgyvendinti

4.

1MV-KU-07-1-001502-PR001

Saulius Oginskas

690 560

49,49978

Skirti paramą projektui įgyvendinti

5.

1MV-KK-07-1-001562-PR001

Simas Zareckas

86 858

50,00000

Skirti paramą projektui įgyvendinti

6.

1MV-KP-07-1-001483-PR001

UAB „Bangenės miškas“

690 560

36,34526

Skirti paramą projektui įgyvendinti

7.

1MV-KU-07-1-001504-PR001

Kazimieras Bradauskas

690 560

47,16424

Skirti paramą projektui įgyvendinti

8.

1MV-KS-07-1-001505-PR001

UAB „Egritmeda“

514 390

50,00000

Skirti paramą projektui įgyvendinti

9.

1MV-KU-07-1-001501-PR001

Vilius Šveckus

549 000

50,00000

Skirti paramą projektui įgyvendinti

10.

1MV-KL-07-1-001476-PR001

Vidmantas Doniela

129 294

49,99981

Skirti paramą projektui įgyvendinti
PAK 2006-11-10 I PAK protokolas

2
11.

1MV-KT-07-1-001548-PR001

Miškų savininkų kooperatyvas
„Tauragės šilas“

676 748

IŠ VISO

5 469 377

Pareiškėjo pavadinimas

Prašoma
maksimali
paramos
suma, Lt

48,38162

Skirti paramą projektui įgyvendinti

Paramos
lyginamoji
dalis proc.

Paramos neskyrimo priežastys

1.2 Neskirti paramos šiems projektams:

Eil.
Nr.

1.

Paraiškos kodas

1MV-KM-07-1-001496-PR001

Audrius Janulaitis

207 085

Projektas netinkamas paramai gauti. Vertinimo
metu nustatyta, kad projektas neatitinka
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų
programos priemonės „Miškų ekonominės
vertės didinimas“ įgyvendinimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 3D481 (toliau-Taisyklės), 23.2 punkte nurodyto
tinkamumo kriterijaus. Pateiktų prognozinės
finansinės
atskaitomybės
dokumentų
duomenys yra tarpusavyje nesusieti bei
finansinė
atskaitomybė
sudaryta
nesivadovaujant Ūkininko ūkio ir gyventojų,
kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi
individualia žemės ūkio veikla, veiklos
buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine
apskaitos
sistema
rekomendacijomis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu
Nr. 3D-491 (Žin., 2006, Nr. 140-5367).
Projektas neatitinka Taisyklių 23.3 punkte
nurodyto
tinkamumo
kriterijaus.
Vadovaujantis ūkio subjektų, siekiančių
pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2007-2013 metų programos ir Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų

3
veiksmų programos priemones, ekonominio
gyvybingumo nustatymo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2007 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 3D-117,
11.2.1 punktu, ūkio subjektai laikomi
netinkamais paramai gauti, kaip neatitinkantys
ekonominio
gyvybingumo
tinkamumo
kriterijaus, jei po gauto atsakymo į Agentūros
paklausimą planuojamo laikotarpio metais
finansinės
atskaitomybės
ataskaitose
pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta.
Projektas neatitinka Taisyklių 21.7 punkte
nurodyto tinkamumo kriterijaus.

2.

1MV-KU-07-1-001497-PR001

UAB „Gobeva“

666 500

Projektas netinkamas paramai gauti. Vertinimo
metu nustatyta, kad projektas neatitinka
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų
programos priemonės „Miškų ekonominės
vertės didinimas“ įgyvendinimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 3D481 (toliau-Taisyklės), 21.2, 21.3, 21.11, 21.12
ir 21.13 punktuose nurodytų tinkamumo
kriterijų. Atliekant pateikto projekto vertinimą,
nustatyta, kad pareiškėjas nuosavybės teise
valdo 6,2 ha miško plotą ir šiai miško valdai
pateikė
miškotvarkos
projektą,
tačiau
investicijų šioje miško valdoje jie neplanuoja(
verslo plane nurodo, kad visos planuojamos
gauti pajamos iš paslaugų (miško kirtimo,
miško ištraukimo, miško sodinimo) kitiems
privačių miškų savininkams).
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3.

1MV-KL-07-1-001485-PR001

Antanas Garbačauskas

334 130

Projektas netinkamas paramai gauti. Atliekant
projekto vertinimą nustatyta, kad pareiškėjas
neužtikrina tinkamo projekto finansavimo
šaltinio, tuo pačiu, nepagrindžia pirminių
finansinių prognozių prielaidų (nepateiktas
banko paskolos aptarnavimo ir grąžinimo
grafikas). Su paraiška buvo pateiktas banko
garantinis raštas, kuriame nenurodytas kredito
suteikimo laikotarpis, mokėjimo grafikas,
įkeičiamas turtas, kitos kredito suteikimo
sąlygos. Pareiškėjui dėl reikiamų dokumentų
pateikimo/ duomenų patikslinimo buvo siųsti
du užklausimai, kuriuose prašoma pateikti
banko kredito suteikimo dokumentus, kuriuose
būtų nurodytas kredito suteikimo laikotarpis,
grąžinimo, palūkanų mokėjimo terminai, kitos
sąlygos. Atsakydamas pareiškėjas nepateikė
banko patvirtinto kredito grąžinimo, palūkanų
mokėjimo grafiko, o pateikė tik savo parašu
patvirtintą kredito aptarnavimo grafiką, kuris
neatitinka banko rašte dėl kredito suteikimo
numatytų sąlygų. Banko rašte nurodyta, kad
visa gauta ES parama turi būti nedelsiant
panaudota kredito grąžinimui. Įvykdžius
nurodytą sąlygą, 2008 (projekto įgyvendinimo)
metais, ūkyje gautųsi neigiami piniginiai
srautai. Atsižvelgiant į tai, projektas neatitinka
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų
programos priemonės „Miškų ekonominės
vertės didinimas“ įgyvendinimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 3D481, 21.7 ir 23.3 punktuose nurodytų
tinkamumo kriterijų.

5

4.

1MV-KS-07-1-001536-PR001

Mindaugo Venckaus individuali
įmonė

662 500

5.

1MV-KM-07-1-001516-PR001

Valdo Martynaičio individuali
įmonė

227 500

Projektas netinkamas paramai gauti. Verslo
plane pareiškėjas nurodo, kad planuojamos
gauti pajamos iš paslaugų (miško kirtimo,
miško ištraukimo kitiems miškų savininkams)
ir iš uosinių kotų realizacijos, kitų pajamų
projekte nenumatyta. Taip pat, pažymi, kad
uosinių kotų gamybai, dalis medienos bus
kertama iš nuosavo miško, tačiau pateiktuose
galiojančiose miškotvarkos projektuose tarp
galimo iškertamo tūrio pagal medžių rūšys
nėra nurodytos uosis. Pareiškėjui buvo
išsiųstas užklausimas siekiant išsiaiškinti ar yra
planuojami
uosių
kirtimai
(kuriuos
naudojamos kaip žaliava kotų gamybai)
nuosavuose miškuose ir prašyta pateikti tai
miško
valdai
miškotvarkos
projektą.
Atsakydamas į užklausimą pareiškėjas
nepateikė miškotvarkos projekto uosynų
kirtimui ir nurodė, kad sekančiais metais
prognozuojami tokio pobūdžio kirtimai
Mindaugo Venckaus, kai asmens, (pareiškėjas
Mindaugo Venckaus individuali įmonė) 175 ha
privačios valdos miškuose., t. y. pareiškėjas
neįrodo, kad investuos į nuosavą miško plotą,
kuriam būtų parengtas miškotvarkos projektas.
Projektas neatitinka Lietuvos kaimo plėtros
2007-2013 metų programos priemonės „Miškų
ekonominės vertės didinimas“ įgyvendinimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 31 d.
įsakymu Nr. 3D-481, 21.11, 21.12 ir 21.13
punktuose nurodytų tinkamumo kriterijų.
Projektas netinkamas paramai gauti. Vertinimo
metu nustatyta, kad projektas neatitinka
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų
programos priemonės „Miškų ekonominės
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vertės didinimas“ įgyvendinimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 3D481, 23.3 punkte nurodyto tinkamumo
kriterijaus, kadangi atsakydamas į užklausimą
pakeitė
pirmines
finansinių
prognozių
sudarymo prielaidas (2009 m. padidino
paslaugų kainą) ir nepateikė objektyvios ir šį
pakeitimą pagrindžiančios informacijos.
Pareiškėjui buvo siųstas užklausimas dėl
paslaugų urėdijoms. Atsisakius paslaugų
urėdijoms ir palikus privatiems savininkams
teikiančių paslaugų apimtis tokias pačias,
paskolos padengimo rodiklis 2009 m.
neatitiktų
ŽŪM
patvirtintos
reikšmės.
Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas nepagrįstai
padidino paslaugų kainą, ko pasekoje
nepagrįstai padidėjo pardavimo pajamos.
IŠ VISO

2 097 715
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1.3 Atidėti sprendimo priėmimą šiems projektams:
Eil.
Nr.

1.

Paraiškos kodas

1MV-KV-07-1-001484-PR001

Pareiškėjo
pavadinimas

UAB „Baltik Forest
Group”

IŠ VISO

Prašoma
maksimali
paramos
suma, Lt

Paramos
lyginamoji
dalis proc.

Grąžinimo priežastys
Kadangi yra gauta papildoma informacija,
galinti turėti įtakos projekto vertinimui,
Agentūrai pavesta įvertinti pateiktą informaciją
ir pakartotinai pateikti vertinimo išvadas
Projektų atrankos komitetui.

370 000

370 000

1.4 Grąžinti šiuos projektus pakartotinai vertinti:
Eil.
Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo
pavadinimas

Prašoma
maksimali
paramos
suma, Lt

Paramos
lyginamoji
dalis proc.

1.

1MV-KE-07-1-001494-PR001

Vido Kolesinskio
gamybinė komercinė firma
„Robmona“

661 652

41,45328

2.

1MV-KK-07-1-001573-PR001

UAB „Meditakas“

547 000

50,00000

Grąžinimo priežastys
Grąžinti projektą Agentūrai pakartotinai
vertinti, išsiaiškinant ar planuojama vykdyti
veikla yra susijusi su miškininkyste ir
medienos ruoša. Vertinimas turi būti atliktas
per 20 darbo dienų nuo Žemės ūkio
ministerijos sprendimo gavimo.
Grąžinti projektą Agentūrai pakartotinai
vertinti, išsiaiškinant ar investicijos daromos į
ne mažesnę kaip 1ha miško valdą ir ar
pagrįstas pajemų gavimas iš paslaugų teikimo
kities
privatiems
miško
savininkams.
Vertinimas turi būti atliktas per 20 darbo dienų
nuo Žemės ūkio ministerijos sprendimo
gavimo.
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3.

1MV-KM-07-1-001529-PR001

353 182

UAB „Ecofuture“

IŠ VISO

1 561 834

Posėdžio pirmininkas

Kazys Sivickis

Posėdžio sekretorius

Karolis Gineika

Posėdžio nariai, nariai - stebėtojai:
............................... Liucijana Binkevič

..........................

Giedrė Kizevičienė

............................... Vytautas Byla

............................

Nerijus Kupstaitis

.............................

Akvilė Muliuolė

............................

Darius Liutikas

..............................

Aušra Grygalienė

.............................

Vilma Daugalienė

..............................

Mindaugas Palionis

44,42540

Grąžinti projektą Agentūrai pakartotinai
vertinti, išsiaiškinant ar planuojama vykdyti
veikla yra susijusi su miškininkyste ir
medienos ruoša ir gali būti remiama pagal
priemonę „Miškų ekonominės veiklos
didinimas“. Vertinimas turi būti atliktas per 20
darbo dienų nuo Žemės ūkio ministerijos
sprendimo gavimo.

