LIETUVOS RESPUBLIKOS ŢEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 – 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES III
KOMITETO
2009 M SAUSIO 22 D. POSĖDŢIO NR. 7 PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS
2009 m. sausio 22 d. Nr. 8D- 25
Vilnius

(5.50)

SVARSTYTA. Dėl projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemones.
NUTARTA
1. Atsiţvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Ţemės 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.
1

Siūloma
Paramos
maksimali
Paraiškos kodas
Pareiškėjo pavadinimas
lyginamoji
Rekomendacijos
paramos
dalis, proc.
suma, Lt
2
3
4
5
6
PRIEMONĖ „MIŠKININKYSTĖS POTENCIALO ATKŪRIMAS IR PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ ĮDIEGIMAS“

1.

2MP-KU-08-1-001216-PR001

VĮ Zarasų miškų urėdija

82 704

80,00000

Skirti paramą projektui įgyvendinti

2.

2MP-KV-08-1-001288-PR001

VĮ Šalčininkų miškų urėdija

64 860

79,99901

Skirti paramą projektui įgyvendinti

3.

2MP-KU-08-1-000364-PR001

Vytautas Dovydėnas

7 258

79,98678

Skirti paramą projektui įgyvendinti

4.

2MP-KL-08-1-001149-PR001

1 024 299

79,99998

Skirti paramą projektui įgyvendinti

5.

2MP-KL-08-1-001148-PR001

1 381 120

77,80401

Skirti paramą projektui įgyvendinti

6.

2MP-KL-08-1-001119-PR001

VĮ Kretingos miškų urėdija
Kuršių Nerijos nacionalinio
parko direkcija
Olegas Kostinas

37 093

79,99871

Skirti paramą projektui įgyvendinti

7.

2MP-KP-08-1-000902-PR001

Rita Kaunelienė

42 862

79,99776

Skirti paramą projektui įgyvendinti

8.

2MP-KT-08-1-001506-PR001

VĮ Jurbarko miškų urėdija

26 773

79,99821

Skirti paramą projektui įgyvendinti

9.

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

10.

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

PRIEMONĖ „MIŠKŲ EKONOMINĖS VERTĖS DIDINIMAS“
Vido Kolesinskio gamybinė
661 652
42,28603
komercinė firma „Robmona“
UAB „Ecofuture“
353 182
44,42541

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

2
11.

2IM-KK-08-1-002959-PR001

12.

2IM-KE-08-1-002878-PR001

PRIEMONĖ „PELNO NESIEKIANČIOS INVESTICIJOS MIŠKUOSE“
Kauno rajono savivaldybės
344 745
90,00000
Skirti paramą projektui įgyvendinti
administracija
VĮ Telšių miškų urėdija
332 774
89,99997
Skirti paramą projektui įgyvendinti

IŠ VISO

4 359 322

1.2 Neskirti paramos šiems projektams:

Eil.
Nr.

Prašoma
Paramos
maksimali
Paraiškos kodas
Pareiškėjo pavadinimas
lyginamoji
Paramos neskyrimo prieţastys
paramos
dalis proc.
suma, Lt
PRIEMONĖ „MIŠKININKYSTĖS POTENCIALO ATKŪRIMAS IR PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ ĮDIEGIMAS“

1.

2MP-KA-08-1-001198-PR001

VĮ „Varėnos miškų urėdija”

1 303 317

2.

2MP-KV-08-1-001233-PR001

VĮ „Trakų miškų urėdija”

1 381 120

3.

2MP-KU-08-1-001246-PR001

VĮ “Ignalinos miškų urėdija”

1 381 120

Vadovaujantis Taisyklių 22.4 punktu, pareiškėjas
iki paramos paraiškos pateikimo privalo
uţregistruoti arba atnaujinti valdos duomenis VĮ
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ir kaimo verslo
registre (toliau – ŢŪIKVC). Remiantis ŢŪIKVC
2008 m. spalio 1 d. raštu Nr. VK-1145IN-3908
„Dėl duomenų pateikimo“, VĮ „Varėnos miškų
urėdija“, į. k. 191805256, valda iki paraiškos
pateikimo dienos uţregistruota nebuvo.
Vadovaujantis Taisyklių 22.4 punktu, pareiškėjas
iki paramos paraiškos pateikimo privalo
uţregistruoti arba atnaujinti valdos duomenis VĮ
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ir kaimo verslo
registre (toliau – ŢŪIKVC). Remiantis ŢŪIKVC
2008 m. spalio 1 d. raštu Nr. VK-1145IN-3908
„Dėl duomenų pateikimo“, VĮ „Trakų miškų
urėdija“, į. k. 181542383, valda iki paraiškos
pateikimo dienos uţregistruota nebuvo.
Vadovaujantis Taisyklių 22.4 punktu, pareiškėjas
iki paramos paraiškos pateikimo privalo
uţregistruoti arba atnaujinti valdos duomenis VĮ
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4.

5.

2MP-KV-08-1-001141-PR001

2MP-KK-08-1-002480-PR001

VĮ “Nemenčinės miškų
urėdija”

VĮ “Jonavos miškų urėdija”

55 161

480 000

6.

2MP-KV-08-1-001250-PR001

VĮ “Švenčionėlių miškų
urėdija”

64 741

7.

2MP-KS-08-1-001188-PR001

VĮ “Pakruojo miškų urėdija”

21 260

Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ir kaimo verslo
registre (toliau – ŢŪIKVC). Remiantis ŢŪIKVC
2008 m. spalio 1 d. raštu Nr. VK-1145IN-3908
„Dėl duomenų pateikimo“, VĮ „Ignalinos miškų
urėdija“, į. k. 191801425, valda iki paraiškos
pateikimo dienos uţregistruota nebuvo.
Vadovaujantis Taisyklių 22.4 punktu, pareiškėjas
iki paramos paraiškos pateikimo privalo
uţregistruoti arba atnaujinti valdos duomenis VĮ
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ir kaimo verslo
registre (toliau – ŢŪIKVC). Remiantis ŢŪIKVC
2008 m. spalio 1 d. raštu Nr. VK-1145IN-3908
„Dėl duomenų pateikimo“, VĮ „Nemenčinės
miškų urėdija“, į. k. 191803052, valda iki
paraiškos pateikimo dienos uţregistruota nebuvo.
Vadovaujantis Taisyklių 22.4 punktu, pareiškėjas
iki paramos paraiškos pateikimo privalo
uţregistruoti arba atnaujinti valdos duomenis VĮ
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ir kaimo verslo
registre (toliau – ŢŪIKVC). Remiantis ŢŪIKVC
2008 m. spalio 1 d. raštu Nr. VK-1145IN-3908
„Dėl duomenų pateikimo“, VĮ „Jonavos miškų
urėdija“, į. k. 156907517, valda iki paraiškos
pateikimo dienos uţregistruota nebuvo.
Vadovaujantis Taisyklių 22.4 punktu, pareiškėjas
iki paramos paraiškos pateikimo privalo
uţregistruoti arba atnaujinti valdos duomenis VĮ
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ir kaimo verslo
registre (toliau – ŢŪIKVC). Remiantis ŢŪIKVC
2008 m. spalio 1 d. raštu Nr. VK-1145IN-3908
„Dėl duomenų pateikimo“, VĮ „Švenčionėlių
miškų urėdija“, į. k. 291804340, valda iki
paraiškos pateikimo dienos uţregistruota nebuvo.
Vadovaujantis Taisyklių 22.4 punktu, pareiškėjas
iki paramos paraiškos pateikimo privalo
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uţregistruoti arba atnaujinti valdos duomenis VĮ
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ir kaimo verslo
registre (toliau – ŢŪIKVC). Remiantis ŢŪIKVC
2008 m. spalio 1 d. raštu Nr. VK-1145IN-3908
„Dėl duomenų pateikimo“, VĮ „Pakruojo miškų
urėdija“, į. k. 191803248, valda iki paraiškos
pateikimo dienos uţregistruota nebuvo.

8.

2MP-KV-08-1-000992-PR001

VĮ „Ukmergės miškų urėdija”

348 480

9.

2MP-KA-08-1-001224-PR001

VĮ „Druskininkų miškų
urėdija”

1 381 120

Vadovaujantis Taisyklių 22.4 punktu, pareiškėjas
iki paramos paraiškos pateikimo privalo
uţregistruoti arba atnaujinti valdos duomenis VĮ
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ir kaimo verslo
registre (toliau – ŢŪIKVC). Remiantis ŢŪIKVC
2008 m. spalio 1 d. raštu Nr. VK-1145IN-3908
„Dėl duomenų pateikimo“, VĮ „Ukmergės miškų
urėdija“, į. k. 182742796, valda iki paraiškos
pateikimo dienos uţregistruota nebuvo.
Vadovaujantis Taisyklių 22.4 punktu, pareiškėjas
iki paramos paraiškos pateikimo privalo
uţregistruoti arba atnaujinti valdos duomenis VĮ
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ir kaimo verslo
registre (toliau – ŢŪIKVC). Remiantis ŢŪIKVC
2008 m. spalio 1 d. raštu Nr. VK-1145IN-3908
„Dėl duomenų pateikimo“, VĮ „Druskininkų
miškų urėdija“, į. k. 252145020, valda iki
paraiškos pateikimo dienos uţregistruota nebuvo.

PRIEMONĖ „PELNO NESIEKIANČIOS INVESTICIJOS MIŠKUOSE“

10.

2IM-KV-08-1-003033-PR001

VĮ „Švenčionėlių miškų
urėdija“

28 377

11.

2IM-KE-08-1-002880-PR001

Pranciška Vitkauskienė

7 595

Projektas netinkamas paramai gauti pagal
Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų
programos priemonę „Pelno nesiekiančios
investicijos miškuose“, nes neatitinka priemonės
įgyvendinimo taisyklių 19.14 punkte nustatyto
tinkamumo kriterijaus, kad pareiškėjas iki
paraiškos pateikimo turi uţregistruoti valdos
duomenis LR ţemės ūkio ir kaimo registre.
Projektas netinkamas paramai gauti pagal
Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų
programos priemonę „Pelno nesiekiančios
investicijos miškuose, nes neatitinka priemonės
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12.

2IM-KA-08-1-002882-PR001

VĮ „Druskininkų miškų
urėdija“

311 171

įgyvendinimo taisyklių 19.14 punkte nustatyto
tinkamumo kriterijaus, kad pareiškėjas iki
paraiškos pateikimo turi uţregistruoti valdos
duomenis LR ţemės ūkio ir kaimo registre.
Projektas netinkamas gauti paramą pagal
Lietuvos Kaimo plėtros 2007–2013 metų
programos priemonę „Pelno nesiekiančios
investicijos miškuose“. Vadovaujantis Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 metų programos
priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos
miškuose“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2008
m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 3D-163, 19.14
punktu, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi
uţregistruoti
valdos
duomenis
Lietuvos
Respublikos ţemės ūkio ir kaimo verslo registre.
Remiantis ŢŪIVKC raštu, valda uţregistruota
2008 m. spalio 17 d., t.y. po paramos paraiškos
pateikimo dienos. Taip pat vertinimo metu
nustatyta, kad nėra pateiktas miško valdai, į kurią
investuoja miškotvarkos projektas.

PRIEMONĖ „MIŠKŲ EKONOMINĖS VERTĖS DIDINIMAS“

13.

1MV-KT-07-1-001825-PR001

UAB „Medjoketa“

335 000

Pareiškėjui buvo išsiųsti du uţklausimai: 2008 m.
rugsėjo 29 d. Nr. S-PP-0006820 (gautas
atsakymas 2008 m. spalio 20 d. reg. Nr. BR5.211275) ir 2008 m. lapkričio 12 d. Nr. S-PP0009569 (gautas atsakymas 2008 m. lapkričio 25
d. reg. Nr.BR5.2-12890), prašant patikslinti ir
pateikti
finansinių
prognozių
sudarymo
prielaidas, nurodant, kiek prognozuojama
parduoti ir gauti pajamų iš medienos, iškirstos iš
nuosavo miško bei atliekant uţsakymus
privatiems miškų savininkams.
Nustatyta, kad informacija nėra susieta su verslo
plane pateiktomis prognozinėmis finansinėmis
ataskaitomis, nes kiekvieną kartą buvo
pateikiama vis skirtinga, todėl neįmanoma
tinkamai
įvertinti
projekto
ekonominio
gyvybingumo, t.y. nepagrįstos pardavimų pajamų
prielaidos iš nuosavo miško, neteisingai
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sudarytos prognozinės finansinės ataskaitos.
Projektas neatitinka Lietuvos kaimo plėtros 20072013 metų programos priemonės „Miškų
ekonominės vertės didinimas“ įgyvendinimo
taisyklių 23.1 punkte nustatytų tinkamumo
kriterijų paramai gauti.

14.

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

UAB „Meditakas“

547 000

15.

1MV-KK-07-1-001571-PR001

UAB „Narušių mediena“

365 595

Projektas netinkamas gauti paramą, pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų
programos priemonės „Miškų ekonominės vertės
didinimas“ antrąją veiklos sritį. Projekto
vertinimo metu nustatyta, kad projektas
neatitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013
metų programos priemonės „Miškų ekonominės
vertės didinimas“ įgyvendinimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos ţemės ūkio
ministro 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 3D481 (toliau – Taisyklės), 21.13 punkte nurodyto
tinkamumo kriterijaus. Pareiškėjas pateikė 5 ha
miško valdos nuosavybės teisės dokumentus ir
miškotvarkos projektą šiai valdai, kuriame
nurodyta, kad galima iškirsti 0,6 ha miško.
Projektas neatitinka Taisyklių 21.13 punkto
reikalavimų, kadangi investicijos daromos į
maţesnę kaip 1 ha miško valdą.
Projektas yra netinkamas gauti ES paramą pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų
programos priemonės „Miškų ekonominės vertės
didinimas“ antrą veiklos sritį „Miško kirtimo,
apvaliosios medienos bei biokuro ruošos
modernizavimas". Projektas neatitinka Taisyklių
21.7 punkto, kuriame nustatyta, kad pareiškėjas
turi uţtikrinti tinkamą projekto finansavimo
šaltinį -skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos
gautinas lėšas, kuris turi būti išsamiai pagrįstas
paramos paraiškoje ar verslo plano finansinių
ataskaitų duomenimis, tinkamumo kriterijaus
(pareiškėjas numato finansuoti projektą įmonės
akcininko skolintomis lėšomis).
Projektas neatitinka Taisyklių 23.3 punkto
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tinkamumo
kriterijaus,
nes
nepagrįstos
produkcijos kainos ir pardavimo pajamos.
Projektas neatitinka Taisyklių 21.12 tinkamumo
kriterijaus, kuriame nustatyta kad miško valdai, į
kurią investuojama, pareiškėjas turi pateikti
miškotvarkos projektą: pareiškėjas numato
valdyti 13 ha miško (1,7 ha nuosavo ir 11,2 ha
nuomojamo). Iš pateiktų panaudos sutarčių bei
miškotvarkos projektų (13,1 ha miškui) nustatyta,
kad valdomi panaudos sutartimi tik 5,6 ha, o
likusieji 7,5 ha nepriklauso nuosavybės teise
asmenims, su kuriais sudarytos panaudos
sutartys.
Pareiškėjui buvo išsiųstas uţklausimas, prašant
pagrįsti finansavimo šaltinį, finansinių prognozių
pirmines prielaidas. Taip pat uţklausimu buvo
prašoma pateikti argumentuotus paaiškinimus dėl
miško nuomos panaudos sutarčių bei dėl kokios
prieţasties areštuotas pareiškėjo valdomas ţemės
sklypas. Per nustatytą terminą atsakymas nebuvo
pateiktas.

IŠ VISO

8 011 057
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1.3 Grąţinti projektus pakartotiniam vertinimui:
Eil.
Nr.

1.

Paraiškos kodas

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

Pareiškėjo pavadinimas

Prašoma
maksimali
paramos
suma, Lt

UAB „Baltic forest group“

370 000

IŠ VISO

370 000

Posėdţio pirmininkas

Kazys Sivickis

Posėdţio sekretorius

Karolis Gineika

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

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

Giedrė Kizevičienė

............................... Petras Garnelis

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

Nerijus Kupstaitis

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

Akvilė Muliuolė

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

Darius Liutikas

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

Gediminas Maţeika

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

Vilma Daugalienė

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

Mindaugas Palionis

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

Antanas Maziliauskas

Paramos
lyginamoji
dalis proc.

Projekto grąţinimo prieţastys

50,00000

Grąţinti projektą pakartotiniam vertinimui. Verslo
plane nėra tinkamai įrodytas investicijos
pagrįstumas, todėl remiantis Taisyklių 23.1 punktu
projektas grąţinamas pakartotiniam vertinimui.

