LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
KANCLERIS
POTVARKIS
DĖL PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO
PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES „PELNO
NESIEKIANČIOS INVESTICIJOS MIŠKUOSE“ IR „MIŠKŲ EKONOMINĖS
VERTĖS DIDINIMAS“, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

2011 m. gruodžio 9 d. Nr. 4D-119
Vilnius

Vykdydama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 3D128 „Dėl pavedimo“ (žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 3D-586 redakcija),
atsižvelgdama į Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153
(Žin., 2007, Nr. 41-1562; 2009, Nr. 21-834), 73 punktą, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų
programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ įgyvendinimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 3D-163 (Žin.,
2008, Nr. 36-1306; 2009, Nr. 43-1685), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos
priemonės „Miškų ekonominės vertės didinimas“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2011 metų,
patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 3D-123
(Žin., 2011, Nr. 21-1037), Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos išnagrinėtų
paraiškų vertinimo rezultatų suvestines (2011-09-22 Nr. (SV)-272, 2011-10-27 Nr. (SV)-299, 201111-11 Nr. (SV)-313) ir Projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų
programos priemones, III atrankos komiteto 2011 m. lapkričio 16 d. posėdžio Nr. 31 protokolą Nr. 8D478 (5.50),
t v i r t i n u pridedamus:
1.

Projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų

programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“, sąrašą.
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2.

Projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų

programos priemonę „Miškų ekonominės vertės didinimas“, sąrašą.

Žemės ūkio ministerijos kanclerė

Dalia Miniataitė

3

Potvarkį rengė Kaimo plėtros departamento (l. e. p. direktorė Vilma Daugalienė, tel. 239 10 20)
Kompensacijų ir investicijų skyriaus (vedėja Jolanta Žutautienė, tel. 239 84 60) vyriausiasis
specialistas K. Gineika, tel. 239 8464.
Skelbti ministerijos interneto tinklalapyje.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerijos kanclerio
2011 m. gruodţio 9 d.
potvarkiu Nr. 4D-119
PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS
PRIEMONĘ „PELNO NESIEKIANČIOS INVESTICIJOS MIŠKUOSE“, SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Paraiškos registracijos Nr.

Pareiškėjo
pavadinimas

1

2

3

1.

2IM-KS-11-1-006451-PR001

Juozas Staškūnas

Prašoma
paramos
suma,
Lt
4

345 280

Paramos neskyrimo priežastis
5
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 (Ţin., 2008, Nr. 36-1306; 2009, Nr. 43-1685) (toliau – Taisyklės), 20
punkte numatyta, kad tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos
pagal išlaidų kategorijas, o ne pateikiamos bendra suma. Tinkamų finansuoti
išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiamas bent vienas komercinis
pasiūlymas.
Paramos paraiškoje (paraiškos registracijos Nr. 2IM-KS-11-1-006451PR001) tinkamos finansuoti išlaidos nebuvo išskaidytos pagal išlaidų
kategorijas, o pateiktos bendra suma. Atsiţvelgiant į tai, 2011 m. rugsėjo 2 d.
pareiškėjui buvo išsiųstas paklausimas Nr. S-PP-0048410, kuriame buvo
prašoma patikslinti paraiškos tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą bei pateikti
komercinį pasiūlymą su tinkamai išdėstytomis viso projekto išlaidomis.
Įvertinus 2011 m. rugsėjo 22 d. gautą pareiškėjo atsakymą į paklausimą,
buvo nustatyta, kad dalis išlaidų yra netinkamos finansuoti (aikštelė tarp
pavėsinių, aktyvaus poilsio aikštelė), kadangi nepatenka į Taisyklėse
nustatytų tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą ir viršija tinkamų finansuoti
išlaidų, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones
didţiausiųjų įkainių nustatymo metodikoje patvirtintoje Lietuvos
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2.

2IM-KU-11-1-006516-PR001 Ona Ţirgulevičiūtė

277 690

Respublikos ţemės ūkio ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 3D-330
„Dėl Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
metų programos priemones didţiausiųjų įkainių nustatymo metodikos
patvirtinimo“ (Ţin., 2007, Nr. 78-3158; 2008, Nr. 122-4638) (toliau –
Didţiausiųjų įkainių metodika) nustatytas rekreacinės miško infrastruktūros
įrengimo didţiausiųjų įkainių reikšmes. Vadovaujantis Taisyklių 18.3
punktu, pareiškėjas uţtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – turimas
lėšas, skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas lėšas – kuris turi būti
pagrįstas paramos paraiškoje (atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama
paramos paraiškos vertinimo metu). Kadangi nustatytos netinkamos
finansuoti išlaidos turėjo įtakos projekto finansavimo šaltiniams, pareiškėjui
2010 m. rugsėjo 21 d. buvo išsiųstas dar vienas paklausimas Nr. S-PP0048997, kuriame prašoma uţtikrinti tinkamus projekto finansavimo
šaltinius. 2011 m. spalio 4 d. gautas atsakymas į antrą paklausimą, kuriame
pareiškėjas nepateikė jokios informacijos (dokumentų), uţtikrinančios
tinkamą projekto finansavimo šaltinį ir nurodė, kad nesivadovavo
Didţiausiųjų įkainių metodika ir nepajėgs įgyvendinti projekto.
Atsiţvelgiant į tai, nustatyta, kad projektas neatitinka Taisyklių 18.3 ir
20 punktuose nustatytų reikalavimų ir yra netinkamas gauti paramą pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pelno
nesiekiančios investicijos miškuose“.
Projektas pripaţintas netinkamu paramai gauti, kadangi pareiškėja nėra
privataus miško savininkė. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų
programos, patvirtintos 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr.
C(2007)5076, I priedo IV dalyje yra nurodyta, jog pagal II krypties
„Aplinkos ir kraštovaizdţio gerinimas“ priemonę „Pelno nesiekiančios
investicijos miškuose“ paramos gavėjai gali būti privačių miškų savininkai ir
valstybinių miškų valdytojai. Pagal paraiškos (VIII skyrius „Informacija apie
ţemėvaldą“) ir VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis
pareiškėja nėra privataus miško savininkė, ir valdo mišką tik panaudos būdu,
todėl pagal šią priemonę jai negali būti teikiama parama.
Vadovaujantis
Lietuvos
kaimo plėtros
2007–2013 metų
administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ţemės ūkio
ministro 2007 m. balandţio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (Ţin., 2007, Nr. 411562; 2009, Nr. 21-834), 41 punktu, „pareiškėjo tinkamumas gauti paramą
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vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir
atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose
esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš
pareiškėjos po Agentūros paklausimo (- ų)“. Paraiškos pateikimo dieną
pareiškėja nebuvo nei privačių miškų savininkė, nei valstybinių miškų
valdytoja, tad nėra tinkama gauti paramą, t. y. negali būti paramos gavėja,
kaip tai numato Programa.
Taip pat projektas netinkamas gauti paramą, nes neatitinka Taisyklių
nustatytų reikalavimų:
1. Vadovaujantis Taisyklių 18.3 punktu, pareiškėjas uţtikrina tinkamą
projekto finansavimo šaltinį – turimas lėšas, skolintas lėšas, paramos lėšas, iš
veiklos gautinas lėšas – kuris turi būti pagrįstas paramos paraiškoje.
Pareiškėja į finansavimo šaltinius įtraukė dalį paramos lėšų, tačiau paramos
prašo 90 proc. nuo projekto vertės su PVM, todėl neuţtikrintas projekto
finansavimo šaltinis.
2. Vadovaujantis Taisyklių 18.6 punktu, nuomos, panaudos sutartyje ar kitais
įstatymų nustatytais pagrindais naudojamos miško valdos valdymo ir
naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptartos ūkinės
veiklos vykdymo galimybės. Nepateikta miško panaudos sutartis.
3. Vadovaujantis Taisyklių 18.7 punktu, pareiškėjas pateikia miško valdos, į
kurią daromos investicijos, miškotvarkos projektą, patvirtintą vadovaujantis
Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406
(Ţin., 2006, Nr. 95-3741), nustatyta tvarka. Pareiškėja pateikė nepatvirtintą
miškotvarkos projektą.
4. Vadovaujantis Taisyklių 18.15 punktu, pareiškėjas be rašytinio Agentūros
sutikimo įsipareigoja nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų,
neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui uţ paramos lėšas įgyto turto
maţiausiai penkerius arba, projektą įtraukus į rizikingų projektų sąrašą,
septynerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Pareiškėja
paraiškoje ar pridedamuose dokumentuose nepaţymėjo, kad įsipareigoja,
kaip nurodyta Taisyklių 18.15 punkte.
Be to, vertinant paraišką nustatyta:
1. Neaiški informacinio stendo paskirtis – ar tai rekreacinės miško
infrastruktūros objektas, ar viešinimo priemonė.
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3.

2IM-KL-11-1-006061-PR001

UAB „VPPK“

173 815

2. Nesutampa ornitochorinių medţių ir krūmų rūšys miškotvarkos projekte ir
paraiškoje bei komerciniame pasiūlyme.
3. Pagal miškotvarkos projekte pateiktą brėţinį nustatyta, kad dalis
rekreacinio tako planuojama įrengti ne sklypo ribose.
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos, patvirtintos 2007
m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076, I priedo IV dalyje
yra nurodyta, jog pagal II krypties „Aplinkos ir kraštovaizdţio gerinimas“
priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ paramos gavėjai gali
būti privačių miškų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai. Pagal
paraiškos (VIII skyrius „Informacija apie ţemėvaldą“) ir VĮ Registrų centro
Nekilnojamojo turto registro duomenis pareiškėjas nėra privataus miško
savininkas ir valdo mišką tik panaudos būdu.
Vadovaujantis
Lietuvos
kaimo plėtros
2007–2013 metų
administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ţemės ūkio
ministro 2007 m. balandţio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (Ţin., 2007, Nr. 411562; 2009, Nr. 21-834), 41 punktu, „pareiškėjo tinkamumas gauti paramą
vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir
atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose
esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš
pareiškėjos po Agentūros paklausimo (- ų)“. Paraiškos pateikimo dieną
pareiškėja nebuvo nei privačių miškų savininkė, nei valstybinių miškų
valdytoja, tad nėra tinkama gauti paramą, t. y. negali būti paramos gavėja,
kaip tai numato Programa.

Iš viso:
796 785
Šis sprendimas gali būti skundţiamas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo (Ţin., 1999, Nr. 13-310) nustatyta tvarka
administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Ţin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta
tvarka administraciniam teismui.
___________________________________________________________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerijos kanclerio
2011 m. gruodţio 9 d.
potvarkiu Nr. 4D- 119
PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS
PRIEMONĘ „MIŠKŲ EKONOMINĖS VERTĖS DIDINIMAS“, SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Paraiškos registracijos Nr.

Pareiškėjo
pavadinimas

1

2

3

Prašoma
paramos
suma,
Lt
4

1.

1MV-KP-11-1-005345PR001

UAB „Jolmeda“

183 590

Paramos neskyrimo priežastis
5
Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos
priemonės ,,Miškų ekonominės vertės didinimas“ įgyvendinimo taisyklių,
taikomų nuo 2011 m., patvirtintų Lietuvos Respublikos ţemės ūkio
ministro 2011 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 3D-123 (Ţin., 2011, Nr. 211037) (toliau – Taisyklės), 26.2 punktu, pareiškėjui parama negali būti
suteikiama, jei pareiškėjas paramos paraiškoje arba pridedamuose
dokumentuose ar pagal Agentūros paklausimą pateiktuose dokumentuose
pateikė neteisingą informaciją. Vertinimo metu nustatyta, kad pareiškėjo
pateiktose 2009 m. finansinėse ataskaitose pateikti duomenys skiriasi nuo
VĮ Registrų centro pateiktų 2009 m. finansinių ataskaitų duomenų.
Vadovaujantis Taisyklių 29.1 punktu, pateiktas verslo planas turi būti
parengtas pagal šių Taisyklių 3 priede nustatytą formą. Po pateiktų
atsakymų į paklausimus dalis verslo plano lentelių uţpildytos ne pagal
Taisyklių 3 priede nurodytą formą, verslo plane nurodyti duomenys
nesutampa su papildomuose dokumentuose pateiktais duomenimis.
Vadovaujantis Taisyklių 29.3 punktu, pateiktame verslo plane
pareiškėjas turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio
tinkamumo kriterijus, kaip nurodyta Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti
parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos
priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2009 m geguţės 15 d. įsakymu
Nr. 3D-350 (Ţin., 2009, Nr. 59-2335; 2010, Nr. 48-2364) (toliau –
Ekonominio
gyvybingumo
nustatymo
taisyklės).
Ekonominio

2

gyvybingumo nustatymo taisyklių 13.2.4 punkte yra nurodyta, kad ūkio
subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti, kaip
neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, jei po
gauto atsakymo į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Ţemės ūkio
ministerijos paklausimą nepateikti duomenys, būtini ekonominio
gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti. Po pateiktų atsakymų į
paklausimus finansinės prognozės ataskaitos nesusietos su verslo plano
bei kitų dokumentų informacija, todėl pateiktos finansinės prognozės
negali būti laikomos pakankamais duomenimis ekonominio gyvybingumo
rodikliams skaičiuoti.
Pastebėtina, kad pareiškėjui buvo siųsti trys paklausimai dėl
reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų tikslinimo, prašant pakoreguoti
verslo plano lenteles, pateikti praėjusių ir ataskaitinių finansinių metų
pinigų srautų ataskaitas ir pakoreguoti finansines prognozines ataskaitas.
Atsiţvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, projektas neatitinka
Taisyklių 26.2, 29.1 ir 29.3 punktuose nustatytų tinkamumo kriterijų ir
yra netinkamas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
metų programos priemonės „Miškų ekonominės vertės didinimas“ antrąją
veiklos sritį.
Iš viso:
183 590
Šis sprendimas gali būti skundţiamas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo (Ţin., 1999, Nr. 13-310) nustatyta tvarka
administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Ţin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta
tvarka administraciniam teismui.
___________________________________________________________________

