LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS
PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRITYS „PARAMA INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ
MAŽOS APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“ IR „PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ,
KRAŠTOVAIZDĮ“, XII ATRANKOS KOMITETO 2021 M. LIEPOS 28 D. POSĖDŽIO PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS
2021 m. liepos 28 d. Nr. 8D – 293(5.50)
Vilnius
Posėdis įvyko (nuotoliniu būdu, naudojantis MS Teams), 2021 m. liepos 28 d.
1. SVARSTYTA. Dėl projektų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“
veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas,“ tinkamumo gauti paramą.
1.1. NUTARTA. Atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pateiktas projektų
vertinimo ataskaitas, teikti šias rekomendacijas:
1.2.Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas rekomenduoti skirti paramą šiems projektams:
Eil. Nr.
Paraiškos kodas
Pareiškėjo pavadinimas
Siūloma
Didžiausia
Priežastys ir motyvai
didžiausia
galima
paramos
paramos
suma, Eur lyginamoji
dalis iki,
proc.
1
2
3
4
5
6
PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRITYS „PARAMA
INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“ IR „PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS
IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ“
1.
Širvintų rajono
20KI-KV-21-1-00922-PR001
savivaldybės
158 027
74,99999
Skirti paramą projektui įgyvendinti
administracija
2.
IŠ VISO:
158 027
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1.3. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas rekomenduoti neskirti paramos šiems projektams:
Eil.
Nr.
1

Paraiškos kodas
2

Pareiškėjo
pavadinimas
3

Rekomendacijos
4

PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIS "PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO
VALDAS"
1.

20KI-KV-21-1-00918-PR001

Elektrėnų
savivaldybės
administracija

Elektrėnų savivaldybės administracijos (toliau – Pareiškėja) projektas
„Kazokiškių daugiafunkcinio centro atnaujinimas“ (paraiška pateikta 2021 m. kovo
17 d., registracijos Nr. 20KI-KV-21-1-00918-PR001) (toliau – Paraiška) yra
netinkamas gauti ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisykles, taikomas 2019 metais pateiktoms paraiškoms,
patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d.
įsakymu Nr. 3D-485 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos
sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama
investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo
taisyklių, taikomų 2019 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ (toliau –
Taisyklės), nes neatitinka Taisyklių 24.6 ir 21.6 papunktyje nurodytų reikalavimų.
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d.
įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
administravimo taisyklių patvirtinimo“ 47 punkte nurodyta nuostata, kad paramos
paraiškos atrankos kriterijai bei tinkamumas gauti paramą vertinami pagal paramos
paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus
duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir
informaciją, gautą iš pareiškėjo po Mokėjimo agentūros paklausimo (-ų). Jei šie
duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.
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Paraiškoje numatytos išlaidos – stogo remontas bei atlyginimas
architektams ir inžinieriams už konsultacijas. Planuojama remontuoti visą Mokyklos
g. 1, Kazokiškių k. Elektrėnų sav. Esančio pastato stogą. Pastato unikalus Nr. 44000753-8264. Remiantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto duomenimis, pastatas
nuosavybės teise priklauso Elektrėnų savivaldybei.
Paraiškos III dalyje „Projekto aprašymas ir atitiktis priemonės prioritetui,
jo tikslinei sričiai horizontaliajam ir kompleksiniam tikslams“ nurodyta, jog
planuojamas Kazokiškių universalaus daugiafunkcinio centro, kuriame veikia
pradinės mokyklos skyrius, vaikų dienos centras, Elektrėnų savivaldybės viešosios
bibliotekos Kazokiškių skyrius, Všį Vievio PSPC, Kazokiškių bendruomenė bei
Kazokiškių seniūnija, stogo remontas. Su Paraiška taip pat pateiktas ir Kazokiškių
daugiafunkcio centro atnaujinimo (stogo kapitalinio remonto) projektinis pasiūlymas,
kuriame nurodoma, jog numatomas remontuoti viso pastato stogas.
2021 liepos 2 d. kreiptasi į Pareiškėją ir paprašyta pateikti tikslius
duomenis ir (ar) dokumentus apie pastate veikiančias įstaigas, nurodant, kokią patalpų
dalį kiekviena jų naudoja savo reikmėms. Iš 2021 liepos 5 d. atsiųsto Pareiškėjos
atsakymo su pastato brėžiniais nustatyta, kad Kazokiškių seniūnija yra įsikūrusi
172,89 kv. m. plote iš 484,24 kv. m. bendro pastato ploto. Paraiškoje numatyta atlikti
kapitalinio remonto darbus visam pastato stogui.
Taisyklių 24.6 papunktyje nurodyta, jog „savivaldybės administracijos ir
jos filialų (seniūnijų) pastatų/ patalpų tvarkymas, kuriuose vykdoma nurodytų įstaigų
administracinė veikla” yra netinkama finansuoti išlaidų kategorija. Atsižvelgus į tai,
kad planuojama remontuoti visą pastato stogą, o pastate veikia Kazokiškių seniūnija,
vadovaujanti Taisyklių 24.6 papunkčio nuostata, stogo remonto išlaidos yra
netinkamos finansuoti išlaidos, todėl parama projektui neskiriama.
Taip pat pažymėtina, kad Paraiškoje numatytos išlaidos - atlyginimas
architektams ir inžinieriams už paslaugas – pagal Taisyklių 21.6 papunktį yra
nefinansuojamos išlaidos, nes „<...> išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui
neskiriama <...>“.
Atsižvelgiant į šiuos duomenis ir vadovaujantis Taisyklių 24.6, 21.6
papunkčiais bei Administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ 71 punktu
„<...> jeigu mokėjimo agentūra nustato, kad visos prašomos finansuoti išlaidos yra
netinkamos, paramos paraiška yra pripažįstama netinkama ir teikiama svarstyti
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projektų atrankos komitetui“. Atsižvelgiant į tai, kad projekte nebeliko tinkamų
finansuoti išlaidų, projektas yra netinkamas gauti paramą.
Posėdžio pirmininkas
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