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STEBĖSENOS KOMITETO
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Apklausa raštu vyko 2015 m. spalio 8–16 dienomis.
Komiteto narių ar juos pavaduojančių asmenų raštu pateiktų nuomonių suvestinė:
Eil
Nr.

Vardas,
pavardė

1.

Virginija Baltraitienė

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Įstaiga, pareigos

Žemės ūkio ministerija, ministrė, komiteto
pirmininkė
Žemės ūkio ministerija, viceministras, komiteto
Gintas Saulius Cironka pirmininko pavaduotojas
Finansų ministerijos ES struktūrinės paramos
valdymo departamentas, ES sanglaudos politikos
Aurimas Antanaitis
skyrius, vedėjas
Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos
Nerijus Aleksiejūnas
departamentas, direktoriaus pavaduotojas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Laisvūnas Bartkevičius viceministras
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, pirmininkė

Guoda Burokienė

Vidmantas Dvilaitis
Dalius Dapkus

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, patarėjas

taip

nebalsavo

nebalsavo

taip

taip

nebalsavo

nebalsavo

taip

taip

nebalsavo

nebalsavo

ne

ne

nebalsavo

nebalsavo
taip

nebalsavo
taip

taip

taip

taip

taip

Zita Dubickienė

10.

Kęstutis Jankauskas

11.
12.

Linas Jonauskas

13.

Irena Seliukaitė

Aplinkos ministerija, viceministras
Lietuvos miškų savininkų asociacija, valdybos
pirmininkas
Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyrius,
vedėja

Marius Skarupskas

Ūkio ministerija, viceministras

14.

taip

Asociacija „Aplinkosaugos koalicija“, Lietuvos
taip
entomologų draugija, viceprezidentas
Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto
taip
valdymo departamentas, direktoriaus pavaduotoja
Lietuvos verslo konfederacija, generalinio
nebalsavo
direktoriaus pavaduotojas

9.

Algis Gaižutis

Pritarimas projektui
taip arba ne
1
2

taip
taip

2

15.

Ana Stankaitienė

16.

Lina Gužienė

17.
18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos
Ekonomikos pažangos departamentas, direktorė
Lietuvos pramonininkų konfederacija, atstovė

taip

taip

nebalsavo

nebalsavo

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos

taip

taip

Lietuvos universitetų rektorių konferencija, atstovas

taip

taip

nebalsavo

taip

taip

taip

ne

taip

nebalsavo

taip

nebalsavo

nebalsavo

taip

taip

taip

taip

Sergejus Krišpinovičius departamentas, direktoriaus pavaduotojas
Antanas Maziliauskas

Jonas Sviderskis

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro
Žemdirbystės institutas, direktorius
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija,
generalinis direktorius

21.

Sigitas Dimaitis

Žemės ūkio rūmai, vicepirmininkas

22.

Kęstutis Navickas

Asociacija „Aplinkosaugos koalicija“, pirmininkas

23.

Andrius Martinonis

19.
20.

24.
25.

Vytautas Ruzgas

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų
asociacija, projektų vadovas
Švietimo ir mokslo ministerijos ES paramos
Raimondas Paškevičius koordinavimo departamentas, direktorius
Lietuvos grūdų augintojų asociacija, narys
Romas Majauskas

26.

Povilas Žagunis

Lietuvos savivaldybių asociacija, Panevėžio rajono
savivaldybė, meras

nebalsavo

nebalsavo

27.

Algis Baravykas

Lietuvos kiaulių augintojų asociacija, direktorius

nebalsavo

nebalsavo

28.

Nijolė Tirevičienė

Tauragės VVG tinklas, pirmininkė

taip

taip

Gintas Umbrasas

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija,
prezidiumo narys

taip

taip

29.

Iš viso balsavo (kvorumas)
Balsų už arba prieš
Galutinis sprendimas (pritarta arba nepritarta)

20 (yra)
16/2

19/1

pritarta

pritarta

PRIDEDAMA. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių kriterijų
pakeitimo protokoliniai sprendimai, 100 lapų.

Komiteto pirmininkė,
žemės ūkio ministrė

Apklausos raštu sekretorė

Virginija Baltraitienė

Gailutė Pikūnaitė
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DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ATRANKOS KRITERIJŲ
PROTOKOLINIS SPRENDIMAS
TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ
2015Nr._
Vilnius
Nr.
1.

Atrankos kriterijų nustatymo priežastys ir prielaidos
Siūlomi atrankos kriterijai
DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ,,ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIES
,,PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI“ ATRANKOS KRITERIJŲ KEITIMO
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos Stebėsenos
Siūloma nustatyti šiuos atrankos kriterijus:
komiteto posėdyje, vykusiame 2015 m. vasario 19 d., buvo pritarta
1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas
šiems priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities ,,Parama produkcijos standartine verte (SP), sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus
jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ atrankos kriterijams:
ne mažesnis kaip (apvalinama iki sveiko skaičiaus):
1. Kuriamas
gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės,
1.1. nuo 10000 EUR iki 20000 EUR suteikiama 4 balai;
sodininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra
1.2. nuo 20001 EUR iki 30000 EUR suteikiama 8 balai;
gyvulininkystė ir pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo
1.3. nuo 30001 EUR iki 40000 EUR suteikiama 12 balai;
planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų
1.4. nuo 40001 EUR iki 50000 EUR suteikiama 16 balai;
(suteikiama 20 balų);
1.5. nuo 50001 EUR ir daugiau suteikiama 20 balų.
2. Ūkis kuriamas iš nepadalytų valdų (suteikiama 15 balų);
2. Projekte numatytų investicijų į statybą ir (arba) rekonstrukciją, ir (arba)
3. Pareiškėjas turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės kapitalinį remontą, kai pastatas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise, vertė
ūkio naudmenų (suteikiama 10 balų);
yra virš 50 proc. įskaitytinai tinkamų finansuoti išlaidų sumos– suteikiami 5
4. Pareiškėjas turi žemės ūkio srities aukštąjį ir (arba) profesinį balai.
išsilavinimą (suteikiama 10 balų);
3. Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba
5. Pareiškėjas yra jaunesnio amžiaus (pagal amžiaus kategorijas mišrusis ūkis, kai:
suteikiamas atitinkamas balų skaičius):
3.1. pareiškėjas, kuriantis gyvulininkystės ūkį įsipareigoja, kad įgyvendinus
5.1. iki 30 metų suteikiama 20 balų;
verslo planą, SGV skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne
5.2. nuo 30 metų iki 40 metų suteikiama 15 balų;
mažesnis kaip:
6. Pareiškėjo ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus
3.1.1. nuo 6 iki 11,99 SGV suteikiama 4 balai;
didesnis kaip 4 proc. (suteikiama 10 balų);
3.1.2. nuo 12 iki 17,99 SGV suteikiama 8 balai;
7. Projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų
3.1.3. nuo 18 iki 22,99 SGV suteikiama 12 balai;
specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose
3.1.4. nuo 23 iki 28,99 SGV suteikiama 16 balų;
esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo
3.1.5. nuo 29 SGV ir daugiau suteikiama 20 balų.
žemės ūkio paskirties žemės ploto yra vietovėse, kuriuose esama
3.2. pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį
gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pagal Programos priemonės Išmokos įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau
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už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių (31 kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų ūkio žemės naudmenų bus užsodinta
straipsnis) aprašymą) (suteikiama 15 balų).
kuriamo ūkio specializacijos augalais, suteikiama 15 balų;
3.3. pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra
Buvo nustatytas privalomasis mažiausias projektų atrankos balų gyvulininkystė, įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą, pajamos iš
skaičius – 35 privalomieji balai.
gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės
Atsižvelgiant į 2015 metų balandžio mėnesį vykusio paramos kaip:
paraiškų surinkimo patirtį bei Programoje numatytus atrankos
3.3.1. nuo 30 proc. iki 39,99 proc. suteikiama 10 balai;
principus ir siekiant kuo efektyviau bei racionaliau panaudoti paramos
3.3.2. nuo 40 iki 49,99 proc. suteikiama 15 balų.
lėšas geresnių rezultatų pasiekimui, siūloma tikslinti priemonės ,,Ūkio
4. Ūkis kuriamas iš nepadalytų valdų – suteikiama 15 balų.
ir verslo plėtra“ veiklos srities ,,Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“
5. Pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės
atrankos kriterijus ir nustatyti didesnį privalomą atrankos balų teise valdomų žemės ūkio naudmenų, įtrauktų į valdą, kuriuos įsipareigoja išlaikyti iki
skaičių.
verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos – suteikiama 10 balų.
6. Pareiškėjas yra jaunesnio amžiaus (pagal amžiaus kategorijas suteikiamas
atitinkamas balų skaičius):
6.1. iki 30 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
6.2. nuo 30 metų iki 40 metų – suteikiami 5 balai.
7. Pareiškėjo ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis
kaip 4 proc. – suteikiama 10 balų.
8. Prašoma mažesnės paramos sumos:
8.1. nuo 15 proc. iki 30 proc. įskaitytinai – suteikiama 5 balai;
8.2. virš 30 proc. – suteikiama 10 balų.
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 privalomieji
balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko
privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
Pritariu/nepritariu (pabraukti pasirinktą variantą)
_____________________________
___________________
Komiteto nario vardas, pavardė

parašas
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DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIES
„PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI KURTI IR PLĖTOTI“ VEIKLOS „PARAMA INVESTICIJOMS,
SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ KEITIMO
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos Stebėsenos Siūloma projektų atrankos kriterijų ir jų taikymą išdėstyti taip:
komiteto posėdyje, vykusiame 2015 m. rugsėjo 11 d., pritarta tokiems 1. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos
priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities ,,Parama pateikimo dienos:
investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos 1.1. Pareiškėjas (fizinis asmuo, įskaitant ūkininką) – kaimo gyventojas 3 metus ir
„Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir ilgiau, arba pareiškėjas (juridinis asmuo) – metus ir ilgiau registruotas ir veiklą
plėtrai“ projektų atrankos kriterijams:
vykdo kaimo vietovėje – 10 balų;
1.2. Pareiškėjas (fizinis asmuo, įskaitant ūkininką) – kaimo gyventojas nuo 2 iki 3
1. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki metų įskaitytinai, arba pareiškėjas (juridinis asmuo) – nuo 2 iki 3 metų įskaitytinai
paraiškos pateikimo dienos:
registruotas ir veiklą vykdo kaimo vietovėje – 5 balai.
1.1. Pareiškėjas (fizinis asmuo, įskaitant ūkininką) – kaimo 2. Prašoma mažesnio paramos intensyvumo. Paramos intensyvumas nuo 30 proc.
gyventojas 3 metus ir ilgiau, arba pareiškėjas (juridinis asmuo) – 3 iki 49 proc. – 20 – 1 balų (po vieną balą už kiekvieną procentą).
metus ir ilgiau registruotas ir veiklą vykdo kaimo vietovėje – 10 balų; 3. Projektas įgyvendinamas:
1.2. Pareiškėjas (fizinis asmuo, įskaitant ūkininką) – kaimo 3.1. savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis yra aukštesnis nei vidutinis Lietuvos
gyventojas nuo 2 iki 3 metų įskaitytinai, arba pareiškėjas (juridinis nedarbo lygis – 5 balai;
asmuo) – nuo 2 iki 3 metų įskaitytinai registruotas ir veiklą vykdo 3.2. vietovėje nepatenkančioje į Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų teritorijas – 5
kaimo vietovėje – 5 balai.
balai
4. Pareiškėjas įsipareigoja, kad projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos ir projekto
2. Prašoma mažesnio paramos intensyvumo. Paramos intensyvumas kontrolės laikotarpiu išlaikytos naujos darbo vietos (taikoma, kai pareiškėjas
nuo 30 proc. iki 49 proc. – 20 – 1 balų (po vieną balą už kiekvieną juridinis asmuo):
procentą).
4.1. 5 ir daugiau – 30 balų;
4.2. 4 darbo vietos – 20 balų;
3. Projektas įgyvendinamas:
4.3. 3 darbo vietos – 15 balų;
3.1. savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis 4.4. 2 darbo vietos – 10 balų;
nedarbo lygis Lietuvoje – 5 balai;
4.5. 1 darbo vieta – 5 balai.
3.2. vietovėje nepatenkančioje į Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų 5. Pareiškėjas įsipareigoja sukurti ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos
teritorijas – 5 balai.
išlaikyti darbo vietas kaimo gyventojams (taikoma tik pareiškėjui – juridiniam
4. Pareiškėjas įsipareigoja, kad projekto įgyvendinimo metu bus asmeniui), kuriose:
sukurtos ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikytos naujos darbo 5.1. mokamo darbo užmokesčio vidurkis vidutinį šalies darbo užmokesčio vidurkį,
vietos (taikoma, kai pareiškėjas juridinis asmuo):
viršija 20 proc. ir daugiau – 15 balų;
4.1. 5 ir daugiau – 30 balų;
5.2. mokamo darbo užmokesčio vidurkis vidutinį šalies darbo užmokesčio vidurkį,
4.2. 4 darbo vietos – 20 balų;
viršija nuo 10 iki 20 proc. įskaitytinai – 10 balų;
4.3. 3 darbo vietos – 15 balų;
5.3. mokamo darbo užmokesčio vidurkis vidutinį šalies darbo užmokesčio vidurkį,
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4.4. 2 darbo vietos – 10 balų;
4.5. 1 darbo vieta – 5 balai.
5. Pareiškėjas įsipareigoja sukurti ir iki projekto kontrolės laikotarpio
pabaigos išlaikyti darbo vietas kaimo gyventojams (taikoma tik
pareiškėjui – juridiniam asmeniui), kuriose:
5.1. mokamo darbo užmokesčio vidurkis vidutinį šalies darbo
užmokesčio vidurkį, viršija 20 proc. ir daugiau – 15 balų;
5.2. mokamo darbo užmokesčio vidurkis vidutinį šalies darbo
užmokesčio vidurkį, viršija nuo 10 iki 20 proc. įskaitytinai – 10 balų;
5.3. mokamo darbo užmokesčio vidurkis vidutinį šalies darbo
užmokesčio vidurkį, viršija iki 10 proc. įskaitytinai – 5 balai.

viršija iki 10 proc. įskaitytinai – 5 balai.
6. Ūkio subjekto grynasis pelningumas pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo
ir likusiais kontrolės laikotarpio metais didesnis nei 5 proc. (taikoma tik pareiškėjui
– fiziniam asmeniui (įskaitant ūkininką) – 15 balų.
7. Pareiškėjas prie projekto įgyvendinimo prisideda nuosavomis lėšomis (taikoma
tik pareiškėjui fiziniam asmeniui (įskaitant ūkininką):
7.1. nuo 15 proc. iki 20 proc. ir daugiau – 10 balų;
7.2. nuo 10 proc. iki 15 proc. įskaitytinai – 5 balai.
8. Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą,
pareiškėjui priklauso nuosavybės teise – 5 balai.
9. Projekte numatyta vykdyti tik veterinarijos veiklą (ūkio gyvulių sveikatos
priežiūros ir tikrinimo veikla) – 10 balų.
10. Paraiškos atitiktis horizontaliems principams (taikoma tik pareiškėjui – fiziniam
asmeniui (įskaitant ūkininką):
10.1. pareiškėjas iki 40 metų – 5 balai;
10.2. pareiškėja moteris – 5 balai.
11. Projekte numatyta vykdyti veiklą, kurią įgyvendinant dalyvauja pareiškėjas ir
dar bent vienas pareiškėjo šeimos narys (taikoma tik pareiškėjui fiziniam asmeniui
(įskaitant ūkininką) - 10 balų.

6. Ūkio subjekto grynasis pelningumas pirmaisiais metais po projekto
įgyvendinimo ir likusiais kontrolės laikotarpio metais didesnis nei 5
proc. (taikoma tik pareiškėjui – fiziniam asmeniui (įskaitant ūkininką)
– 15 balų.
7. Pareiškėjas prie projekto įgyvendinimo prisideda nuosavomis
lėšomis (taikoma tik pareiškėjui fiziniam asmeniui (įskaitant
ūkininką):
7.1. nuo 15 proc. iki 20 proc. ir daugiau – 10 balų;
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 privalomųjų balų.
7.2. nuo 10 proc. iki 15 proc. įskaitytinai – 5 balai.
Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko
privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
8. Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte
numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise – 5 balai.
Esant lėšų trūkumui, priimtoms ir pagal atrankos kriterijus vienodu balų skaičiumi
įvertintoms paramos paraiškoms atliekamas papildomas reitingavimas pagal šiuo
9. Projekte numatyta vykdyti tik veterinarijos veiklą (ūkio gyvulių kriterijus:
sveikatos priežiūros ir tikrinimo veikla) – 10 balų.
1. Pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 20072013 metų programos priemones “Perėjimas prie ne žemės ūkio
10. Paraiškos atitiktis horizontaliems principams (taikoma tik
veiklos”, “Parama verslo kūrimui ir plėtrai”, “Kaimo turizmo veiklos
pareiškėjui – fiziniam asmeniui (įskaitant ūkininką):
skatinimas”;
10.1. pareiškėjas iki 40 metų amžiaus – 5 balai;
2. Mažiausia prašoma paramos suma.
10.2. pareiškėja moteris – 5 balai.
11. Projekte numatyta vykdyti veiklą, kurią įgyvendinant dalyvauja
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pareiškėjas ir dar bent vienas pareiškėjo šeimos narys (taikoma tik
pareiškėjui - fiziniam asmeniui (įskaitant ūkininką) - 10 balų.
Atsižvelgiant į tai, kad:
- priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities ,,Parama
investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos
„Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir
plėtrai“ (toliau – Veikla) tikslo rodiklis – sukurtų darbo vietų
skaičius;
- pagal 2015 m. rugsėjo 11 d. Stebėsenos komiteto sprendimą,
darbo vietų kūrimo rodiklis taikytinas tik pareiškėjams – juridiniams
asmenis (ne ūkininkams);
- pareiškėjai – ūkininkai taip pat gali kurti naujas darbo vietas ne
žemės ūkio srityje ir tokiu būdu prisidėti prie Veiklos tikslo siekimo,
siūloma koreguoti projektų atrankos kriterijų taikymą, pareiškėjams –
ūkininkams sudarant galimybę paramos paraiškoje pasirinkti, pagal
kurį projektų atrankos kriterijų sąrašą (rinkinį) – taikomą fiziniams
asmenims, ar taikomą juridiniams asmenis, būtų vertinamas projektas.
2015 m. rugsėjo 11 d. Stebėsenos komitetas taip pat pritarė, kad
esant lėšų trūkumui, priimtoms ir pagal atrankos kriterijus vienodu
balų skaičiumi įvertintoms paramos paraiškoms atliekamas
papildomas reitingavimas pagal mažiausią prašomą paramos sumą.
Atsižvelgiant į tai, kad gali susidaryti situacija, kai keli pareiškėjai
prašo vienodos paramos sumos, siūloma nustatyti dar vieną
papildomo reitingavimo kriterijų - pareiškėjas nėra gavęs
paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. priemones,
skirtas alternatyviam verslui.
Pritariu/nepritariu (pabraukti pasirinktą variantą)
___________________________
Komiteto nario vardas, pavardė

___________________
parašas

