LIETUVOS RESPUBLIKOS ŢEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 – 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES III
KOMITETO
2009 M BIRŢELIO 2 D. POSĖDŢIO NR. 11 PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS
2009 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 8D- 371 (5.50)
Vilnius

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.
Siūloma
Paramos
Eil.
maksimali
Paraiškos kodas
Pareiškėjo pavadinimas
lyginamoji
Nr.
paramos
dalis, proc.
suma, Lt
1
2
3
4
5
PRIEMONĖ „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“
1.
2IM-KV-09-1-000898-PR001
Vytautas Lankauskas
106 083
89,99924

Rekomendacijos
6
Skirti paramą

2.

2IM-KA-09-1-001266-PR001

3.
4.

2IM-KA-09-1-001283-PR001
VĮ Alytaus miškų urėdija
340 419
89,99986
PRIEMONĖ „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“
2MP-KK-09-1-000431-PR001
VĮ „Jonavos miškų urėdija“
285 000
79,90535

5.

2MP-KT-09-1-000342-PR001

VĮ „Jurbarko miškų urėdija“

1 005 800

79,99892

Skirti paramą

6.

2MP-KA-09-1-000435-PR001

Marija Naruševičienė

5 447

79,99706

Skirti paramą

7.

2MP-KA-09-1-000492-PR001

VĮ „Varėnos miškų urėdija“

1 292 364

79,99995

Skirti paramą

8.

2MP-KA-09-1-000384-PR001

VĮ „Valkininkų miškų urėdija“

1 005 813

80,00003

Skirti paramą

VĮ Veisiejų miškų urėdija

8 164

Skirti paramą

89,99118

Skirti paramą
Skirti paramą

PAK 2006-11-10 I PAK protokolas

2
9.

2MP-KM-09-1-000297-PR001

VĮ „Šakių miškų urėdija“

1 005 813

80,00003

Skirti paramą

10.

2MP-KL-09-1-000411-PR001

981 813

80,00003

Skirti paramą

11.

2MP-KM-09-1-000370-PR001

645 515

79,99997

Skirti paramą

12.

2MP-KA-09-1-000367-PR001

VĮ „Šilutės miškų urėdija“
VĮ „Kazlų Rūdos mokomoji
miškų urėdija“
VĮ „Veisiejų miškų urėdija“

1 005 813

79,99995

Skirti paramą

13.

2MP-KT-09-1-000374-PR001

VĮ „Jurbarko miškų urėdija“

26 932

80,00286

Skirti paramą

14.

2MP-KA-09-1-000427-PR001

936 473

79,99995

Skirti paramą

15.

2MP-KV-09-1-001353-PR001

92 300

80,00000

Skirti paramą

16.

2MP-KS-09-1-000332-PR001

VĮ „Alytaus miškų urėdija“
VĮ „Švenčionėlių miškų
urėdija“
VĮ „Pakruojo miškų urėdija“

19 964

80,00000

Skirti paramą

17.

2MP-KA-09-1-000369-PR001

VĮ „Druskininkų miškų urėdija“

1 381 120

69,84479

Skirti paramą

18.

2MP-KV-09-1-000387-PR001

VĮ „Vilniaus miškų urėdija“

1 381 120

56,65445

Skirti paramą

19.

2MP-KK-09-1-000470-PR001

20.

1MV-KS-09-1-000713-PR001

21.

1MV-KK-09-1-000698-PR001

Mindaugas Maţeika

57 211

50,00000

Skirti paramą

22.

1MV-KS-09-1-000881-PR001

Saulius Vincas Daunoras

2 670

50,00000

Skirti paramą

VĮ „Kaišiadorių miškų urėdija“
1 381 120
67,23727
PRIEMONĖ „Miškų ekonominės vertės didinimas “
Mindaugo Venckaus IĮ
622 300
50,00000

Skirti paramą
Skirti paramą

IŠ VISO

1.2 Neskirti paramos šiems projektams:

Eil.
Nr.

1.

Prašoma
Paramos
maksimali
Paraiškos kodas
Pareiškėjo pavadinimas
lyginamoji
Paramos neskyrimo prieţastys
paramos
dalis proc.
suma, Lt
PRIEMONĖ „Ţemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“
Projektas netinkamas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 metų plano priemonės "Ţemės ūkio ir
1IG-KA-09-1-000662-PR001
Gediminas Bagdonavičius
61 929
59,99941
miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra" veiklos sritį
"Miškų infrastruktūros gerinimas". Pareiškėjas nepateikė
infrastruktūros įrengimo projektų, paţymos, kad investicijos

3

2.

1MV-KT-08-1-003532-PR001

atitiks aplinkos apsaugos reikalavimus, neįsipareigojo
apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama.
Uţklausimas nebuvo siunčiamas, kadangi projektas
netinkamas paramai gauti, nes neatitinka Taisyklių 26.2 punkto
reikalavimų. Priemonės bendrasis tikslas - sudaryti tinkamas
sąlygas infrastruktūros plėtrai, kuri pagerintų ţemės ūkio ir
miškininkystės konkurencingumą. Tuo tarpu pareiškėjas
numato rekonstruoti miško kelius, taip pagerinant turimų
kaimo turizmo sodybų pasiekiamumą, t.y. negerinant nei
ţemės ūkio, nei miškininkystės konkurencingumo.
PRIEMONĖ „Miškų ekonominės vertės didinimas “
Projektas netinkamas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 metų programos priemonės "Miškų
ekonominės vertės didinimas" antrąją veiklos sritį „Miško
kirtimo,
apvalios
medienos
bei
biokuro
ruošos
modernizavimas“. Vertinimo metu nustatyta, kad finansinių
prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos. Verslo plane
pareiškėjas nurodė, kad įgytą naują miško techniką naudos
atliekant paslaugas privačių miškų savininkams ir
valstybinėms miškų urėdijom. Vadovaujantis "Ţemės, maisto
ūkio ir miškininkystės konkurencingumo didinimo" priemonių
reikalavimų aprašo 3.4.3.2. punktu, turi būti pateikta
informacija, uţtikrinanti pardavimo pajamų prognozių
pagrįstumą per visą prognozuojamą laikotarpį. Vadovaujantis
Uţdaroji akcinė bendrovė
Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos
"Savas medis"
509 121
50,00000
kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir Lietuvos
ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos
priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 11
punktu, ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai
gauti, kaip neatitinkantys ekonominio gyvybingumo
tinkamumo kriterijaus, jei verslo planas parengtas nesilaikant
patvirtintų verslo plano rengimo reikalavimų. Todėl,
vadovaujantis šių taisyklių 12 punktu, ekonominį
gyvybingumą
apibūdinantys
rodikliai
neskaičiuojami.
Pareiškėjas nepagrindţia finansinių prognozių sudarymo
prielaidų ir neįrodo, kad atitiks ekonominio gyvybingumo
kriterijams, todėl yra netinkamas gauti paramą pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės "Miškų
ekonominės vertės didinimas" įgyvendinimo taisyklių 23.1 ir
23.3 punktus.

4

3.

PRIEMONĖ „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“
Projektas netinkamas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Miškininkystės
potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“
pirmąją veiklos sritį. Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 metų programos priemonės „Miškininkystės
potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“
įgyvendinimo taisyklių (toliau - Taisyklių), patvirtintų
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2008 m. sausio 14
d. įsakymu Nr. 3D-19 (Ţin., 2008, Nr. 7-255), 27.2 punktu,
tinkamomis finansuoti išlaidos pripaţįstamos išlaidos, kai
prekių, paslaugų, darbų prikimai atlikti vadovaujantis
Taisyklių XVIII skyriuje numatyta tvarka, t.y. pareiškėjai ir
(arba) paramos gavėjai, kurie pagal Lietuvos Respublikos
Viešųjų pirkimų įstatymą yra perkančiosios organizacijos,
privalo prekių, paslaugų ar darbų pirkimą organizuoti
vadovaudamiesi šio įstatymo nuostatomis. Vadovaujantis
Taisyklių 27.4 punktu,
tinkamomis finansuoti išlaidos
pripaţįstamos išlaidos, kai stichinių nelaimių ar gaisrų paţeistų
miškų atkūrimo projekto parengimo, stichinių nelaimių ar
VĮ „Nemenčinės miškų
2MP-KV-09-1-000472-PR001
55 182
45,44197
gaisrų paţeistų miškų ploto sutvarkymo ir išvalymo, dirvos
urėdija“
paruošimo išlaidos bei miško priešgaisrinių veiksmų plano ar
operatyvinio miško gaisrų gesinimo plano parengimo išlaidos,
kurios yra patirtos ne anksčiau nei 2007 m. sausio 1 d. Tačiau,
jei parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos
šių Taisyklių 28 punkte tinkamų finansuoti išlaidų sąraše arba
jos patirtos nesilaikant šių Taisyklių XVIII skyriuje numatytos
tvarkos, pareiškėjui šios išlaidos nefinansuojamos. Viešojo
pirkimo vertinimo metu buvo nustatyta, kad pateiktus
supaprastinto atviro konkurso dėl medienos ruošos ir miškų
atkūrimo, apsaugos ir prieţiūros paslaugų pirkimo dokumentus
(2007 m. ir 2008 m.) pagal projektą ,,VĮ Nemenčinės miškų
urėdijos Suţionių girininkijos gaisro paţeisto miškų atkūrimas"
ir pateiktoje Viešųjų pirkimų skyriaus 2009 m. geguţės 27 d.
išvadoje (BRK-(15.1)-2109; BRK-(15.1)-1906) nustatyta, kad
organizuotų konkursų dokumentai neatitinka Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų.
Atsiţvelgiant į pateiktą išvadą ir vadovaujantis 29.2 punktu išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar
paslaugas, nesilaikant Taisyklių

5
XVIII skyriuje nurodytų procedūrų, projekte numatytos
išlaidos yra netinkamos finansuoti bei atsiţvelgiant į Taisyklių
27.2 ir 27.4 punktus, projektas yra netinkamas paramai gauti.
IŠ VISO

626 232

1.3 Grąţinti pakartotiniam vertinimui:
Eil.
Nr.

1.
2.

3.

4.

Paraiškos kodas

Prašoma
Paramos
maksimali
Pareiškėjo pavadinimas
lyginamoji
paramos
dalis proc.
suma, Lt
PRIEMONĖ „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“

Projekto grąţinimo prieţastys

Grąţinti projektą pakartotinai vertinti ir išsiaiškinti
išlaidų pagrįstumą.
Valstybės įmonė Valkininkų
Grąţinti projektą pakartotinai vertinti ir išsiaiškinti
2IM-KA-09-1-001278-PR001
103 980
89,99948
miškų urėdija
išlaidų pagrįstumą.
PRIEMONĖ „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“
Grąţinti projektą pakartotinai vertinti ir išsiaiškinti
2MP-KS-09-1-000379-PR001
VĮ „Šiaulių miškų urėdija“
200 396
79,99968
išlaidų pagrįstumą.
PRIEMONĖ „Miškų ekonominės vertės didinimas “
Remiantis priemonės įgyvendinimo taisyklių 63
punktu, grąţinti projektą Agentūrai ir sudarius
1MV-KP-09-1-001315-PR001
UAB „Ekuras“
690 560
47,61905
komisiją nuspręsti kokių priemonių imtis dėl šio
projekto vertinimo.
1 084 549
IŠ VISO
2IM-KS-09-1-001270-PR001

VĮ Šiaulių miškų urėdija

89 640

Posėdţio pirmininkas

Edvardas Raugalas

Posėdţio sekretorius

Karolis Gineika

90,00000

Posėdţio nariai, nariai - stebėtojai:
...............................

Neringa Radišauskaitė

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

Giedrė Kizevičienė

................................Antanas Maziliauskas

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

Petras Garnelis

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

Nerijus Kupstaitis

.................................Artūras Ugenskas

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

Liucijana Binkevič

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

Mindaugas Palionis

................................Giedrė Leimontatė

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

Aušra Grygalienė

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

Andrius Burlėga

