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Vilnius
SVARSTYTA. Dėl projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.
NUTARTA:
1.Vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) atliktu paraiškų vertinimu ir pateiktomis projektų
vertinimo ataskaitomis žemės ūkio ministrui teikti šias rekomendacijas:
1.1. Grąžinti projektus papildomam vertinimui:
Eil.
Nr.

Paraiškos kodas

1

2

Pareiškėjo
pavadinimas

Rekomendacijos

3
6
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

1.

17VM-KS-15-1-05216-PR001

Paulius Rimeikis

2.

17VM-KS-15-1-03229-PR001

Marius Lapinskas

Grąžinti projektą papildomai vertinti. Pavesti Agentūrai įvertinti projekto gyvybingumą be žemės
panaudos plotų, atsižvelgiant į rinkos žemės nuomos kainas. Patikslinti ekonomines prognozes ir
investicijų pagrįstumą.
Grąžinti projektą papildomai vertinti. Pavesti Agentūrai įvertinti projekto gyvybingumą be žemės
panaudos plotų, atsižvelgiant į rinkos žemės nuomos kainas.

1.2. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas skirti paramą šiems projektams:
Eil.
Nr.

Paraiškos numeris

1

2

1.
2.

17VM-KK-15-1-05722-PR001
17VM-KS-15-1-04918-PR001

Pareiškėjo pavadinimas

Siūloma didžiausia
paramos suma, Eur

Paramos lyginamoji
dalis proc.

3
4
5
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
S. Petkevičiaus įmonė “Petkus”
394 447
57,90795
Česlovas Vytautas Karbauskis
399 992
39,15429

Rekomendacijos

6
Skirti paramą.
Skirti paramą.

PAK 2006-11-10 I PAK protokolas

2
17VM-KS-15-1-04439-PR001
Liudvikas Janušauskas
17VM-KS-15-1-04786-PR001
Neringa Ralytė
17VM-KS-15-1-03637-PR001
Sima Čirpienė
17VM-KS-15-1-04561-PR001
Vytautas Maziliauskas
17VM-KS-15-1-04953-PR001
Žvirblonių ŽŪB
17VM-KA-14-1-05119-PR001
Vaida Marcinkevičienė
17VM-KS-15-1-05421-PR001
Vytautas Vaišvila
Iš viso
1.3. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas neskirti paramą šiems projektams:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eil.
Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo
pavadinimas

1

2

3

255 731
207 695
399 900
268 601
398 790
216 494
389 043
2 930 693

39,98990
59,90000
69,76172
58,99986
29,49960
69,99973
58,99985

Skirti paramą.
Skirti paramą.
Skirti paramą.
Skirti paramą.
Skirti paramą.
Skirti paramą.
Skirti paramą.

Rekomendacijos

6
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

17VM-KM-15-106060-PR001

1.

Lilija Vaičiulienė

Lilijos Vaičiulienės (toliau – Pareiškėja) projektas „Investicijos į ūkį“ (toliau – Projektas) (paraiška
pateikta 2015 m. birželio 30 d., registracijos Nr. 17VM-KM-15-1-06060-PR001 (toliau – Paraiška)) yra
netinkamas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į
materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, kadangi neatitinka Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama
investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2015 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 3D-302 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatytų reikalavimų dėl planuojamų investicijų
būtinumo ir reikalingumo Projektui įgyvendinti.
Taisyklių 27 punkte yra numatyta, kad „projekte turi būti numatytos visos išlaidos, kurios yra susijusios su
projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla <...>“.
Taisyklių 29.1 punkte yra nurodyta, kad tinkamos finansuoti išlaidos, kurios „būtinos projektui vykdyti ir
numatytos paramos paraiškoje“.
Taisyklių 29.2 punkte yra nurodyta, kad tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, kurios yra „realiai
suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų“.
Taisyklių 31.1 punkte numatyta, kad netinkamomis finansuoti laikomos „išlaidos nesusijusios su projektu
ir remiama veikla ir neįvardytos šių Taisyklių 30 punkte“.

3
Paraiškos II skyriuje „Informacija apie projektą, kuriam prašoma paramos“ nurodyta žemės ūkio šaka į
kurią investuojama - „Pieninė galvijininkystė“. Projekto vertinimo metu nustatyta, kad numatytos įsigyti
investicijos: plūgas (12 korpusų, kuriam reikalinga 240-360 kW traktoriaus galia), sėjamoji (8 m darbinio pločio,
kuriai reikalinga 300-360 AG traktoriaus galia), puspriekabė (keliamoji galia 28 t), grūdų džiovinimo bei
sandėliavimo įranga (elevatoriaus našumas 80 t/h), angaras, kurio plotas 1140 m2, tūris 10422 m3 nėra realiai
suplanuotos, nėra pagrįstas investicijų būtinumas projekto įgyvendinimui pieninės galvijininkystės ūkio šakoje,
kadangi pagal ŽŪIKVC duomenis pareiškėjos turima tik 6 karvių banda ir tokia pati planuojama visu 2015-2021
m. laikotarpiu., Taip pat matyti, kad neplanuojama pajamų didėjimo iš projekte numatytos ūkio šakos - tuo pačiu
laikotarpiu planuojamos pajamos iš pieninės galvijininkystės iki 5000 Eur per metus.
Pareiškėjai buvo siųstas paklausimas Nr.S-KM-0171179, 2015-10-14, prašant pargrįsti investicijų
reikalingumą bei pagrįsti, kad investicijos 100 procentų bus padarytos į prioritetinę- gyvulininkystės veiklą. 2015
m. spalio 22 d. gautas atsakymas į paklausimą, kuriame nurodyta, kad visos investicijos bus naudojamos tik
gyvulininkystės sektoriuje, visa pagaminta augalininkystės produkcija bus parduodama iš karto nuėmus derlių,
nepasiliekant grūdinių kultūrų pašarams.
Buvo nustatyta, kad Projekte numatytos išlaidos nėra susijusios su projekto įgyvendinimu pieninės
galvijininkystės ūkio šakoje, kadangi, vadovaujantis Verslo plano duomenimis bei atsakymu į paklausimą, visa
užauginta grūdinių kultūrų produkcija bus parduodama iš karto nuėmus derlių, o grūdiniai pašarai karvėms bus
perkami. Atsižvelgiant į tai, kad visos Projekte numatytos išlaidos negalės būti laikomos tinkamomis ir todėl
finansuotos, Paraiška negali būti įvertinta teigiamai ir todėl yra atmetama.
Posėdžio pirmininkas

Gintas Saulius Cironka

Posėdžio sekretorius

Jonas Pupius

Projektų atrankos komiteto nariai, nariai – stebėtojai:

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

Artūras Milašauskas

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

Eglė Kairienė

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

Vincas Andriuškevičius

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

Rimantas Krasuckis

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

Virmantė Voinilko

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

Gediminas Vagonis

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

Mindaugas Palionis

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

Evaldas Pranckevičius

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

Antanas Šležas

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

Aušra Grygalienė

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

Jonas Valikonis

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

Vytautas Tėvelis

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

Julius Grašys

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

Sigitas Dimaitis

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

Rita Adomavičienė

