PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ ĮGYVENDINANT LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, I
ATRANKOS KOMITETO
2015 M. GRUODŽIO 15 D. POSĖDŽIO NR. 12 PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS
2015 m. gruodžio 15 d. Nr. 8D- 610 (5.50)
Vilnius
SVARSTYTA. Dėl projektų, finansuotinų 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
4
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

Grąžinti projektą papildomai vertinti. Pavesti Agentūrai nustatyti pareiškėjo sąsajas su
mamos ūkiu.
1.2. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas skirti paramą šiems projektams:

1.

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

Eil.
Nr.

Paraiškos numeris

1

2

1.

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

Paulius Rimeikis

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“
Marius Lapinskas
226 009
54,98987

Rekomendacijos

6
Skirti paramą.

PAK 2006-11-10 I PAK protokolas

2.
3.
4.
5.

17VM-KS-15-1-05101-PR001
17VM-KP-15-1-04170-PR001
17VM-KP-15-1-05386-PR001
17VM-KP-15-1-04019-PR001
Iš viso

2
ŽŪB Ginkūnų agrofirma
Biržų rajono Kirdonių ŽŪB
Panevėžio r. ŽŪB “Atžalynas”
Pasvalio r. ŽŪB “Draugystė”

168 293
166 427
212 605
354 813
1 128 147

39,89980
49,50000
39,89990
59,49884

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

1.3. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas neskirti paramą šiems projektams:
Eil.
Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo
pavadinimas

1

2

3

Rekomendacijos

4
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

17VM-KS-15-105542-PR001

1.

Andrejus Karpovas

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimu
Andrejaus
Karpovo projektui Nr. 17VM-KS-15-1-05542-PR001 „Ūkio modernizavimas ir plėtra“ parama
nebus skiriama. Atmetimas atliktas remiantis LKP 2014-2020 metų programos priemonės
Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ taisyklių 15
bei 16.1.14 punktais:
- 15 punkte numatyta, kad „paraiškos 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
pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose
esančiais duomenimis“;
- 16.1.14 papunktyje numatyta, kad „parama teikiama, jei pareiškėjo ūkio ekonominis dydis,
išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra didesnis kaip 8 000 Eur (ūkio ekonominis dydis
skaičiuojamas pagal Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio
apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m.
birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos
ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“)“.
Aprašo:
- 3 punkte nustatyta, kad, „siekiant įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.
programos priemones, produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis
apskaičiuojamas:
3.1. už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d.
(rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų sausio 30 d.);

17VM-KS-15-105384-PR001
2.

Domas Vaškas
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3.2. už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų
birželio 30 d. (rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų rugpjūčio 31 d.)“;
- 4.3 papunktyje numatyta, kad „produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio
valdos ekonominis dydis (toliau – VED) – piniginiais vienetais išreikštas rodiklis, kuriuo
apibūdinamas žemės ūkio valdos dydis ir kuris yra lygus valdos visos produkcijos standartinės
vertės ir valdos pajamų, gautų už paslaugas žemės ūkiui, sumai“;
- 20 punkte nurodyta, kad „už VED dydžio apskaičiavimą yra atsakingas Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centras“ (toliau – ŽŪIKVC);
- 21 punkte nurodyta, kad „ŽŪIKVC, šio Aprašo nustatyta tvarka apskaičiavęs VED, pagal
poreikį teikia informaciją valstybės institucijoms bei valdos valdytojui apie jo valdos VED“.
Pažymėtina, kad pagal Aprašo 3 punktą valdos ekonominis dydis (toliau – VED)
apskaičiuojamas už metus. Pareiškėjams, pateikusiems paraiškas iki birželio 30 d., VED
skaičiuojamas pagal sausio 1 d. duomenis, o pateikusiems vėliau – pagal atnaujintus (liepos 1 d. –
birželio 30 d.) duomenis.
Atsakydamas į Paraiškos XIII skyriaus „Kita informacija“ („Klausimai paramos paraiškų
prioritetui nustatyti“) 31 klausimą, „Ar ūkis priskiriamas prie smulkiojo ir vidutinio ūkio kategorijos
(paramos paraiškos pateikimo metu ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte
(SP), yra nuo 8 000 Eur iki 50 000 Eur)? Jei taip, nurodykite ūkio dydį (SP) paraiškos pateikimo
dieną (įrašyti)“, pažymėtas atsakymas „Taip“ ir nurodyta, kad pareiškėjo VED yra 10 652,00 Eur.
2015 m. rugsėjo 23 d. patikrinus ŽŪIKVC sistemoje nustatyta, kad 2015 m. sausio 1 d. VED
5 357,16 Eur. 2015 m. rugsėjo 23 d. pareiškėjui buvo siųstas paklausimas Nr. S-KS-0167538,
kuriame paprašyta pateikti Paraiškos pateikimo dienos pažymą apie VED. 2015 m. spalio 5 d.
pateiktas paaiškinimas, kuriame nurodyta, „<...> kad VED buvo paskaičiuotas pagal 2015 m.
birželio 12 d. žemės ūkio ir kaimo verslo centrui pateiktą gyvų gyvulių ir deklaruotų bandų
sąrašą<...>“.
Agentūra negali vadovautis preliminariais duomenimis, todėl informacija patikrinta
ŽŪIKVC sistemoje ir nustatyta, jog VED 2015 m. sausio 1 d. buvo 5 357,16 Eur, tai yra neatitinka
Taisyklių 16.1.14 papunktyje nurodyto reikalavimo, ir pateikta Paraiška atmetama.
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimu Domo Vaško
paraiška pateikta 2015 m. birželio 30 d. (reg. Nr. 17VM-KS-15-1-05384-PR001) (toliau – Paraiška),
yra atmetama ir parama nebus skiriama.
Vertinimo metu vadovautasi Įgyvendinimo taisyklių 16.1.5 papunkčiu, kuriame nurodyta, kad
„pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš
veiklos gautinas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo plano (projekto aprašo) finansinių ataskaitų
duomenimis ir (arba) nurodytas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos
paraiška pateikiant finansinės institucijos paskolos suteikimo galimybę patvirtinančius dokumentus,
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o iki paramos sutarties pasirašymo paramos gavėjas turi pateikti su finansine institucija pasirašytą
paskolos sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis.
Tuo atveju, kai paramos sutartis nesudaroma, su finansine institucija pasirašyta paskolos sutartis turi
būti pateikta iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos“ ir nustatė, kad nėra užtikrintas
tinkamas projekto finansavimo šaltinis.
Paraiškos VI skyriuje „Projekto finansavimo šaltiniai“ nurodyta, kad pareiškėjas projektą
finansuos paramos lėšomis ( 103280 Eur), pareiškėjo lėšomis (73848,56 Eur) ir paskolos lėšomis
(246840,00 Eur).
Pagal pateiktus verslo plano ir finansinių ataskaitų duomenis nėra užtikrintas „pareiškėjo
lėšų“ ( iš veiklos planuojamos gauti lėšos, iš tikslinių programų gautinos lėšos) šaltinis (73848,56
Eur). Remiantis pateiktomis finansinėmis ataskaitomis ir prognozėmis nėra įrodytas iš veiklos
planuojamų gauti lėšų pagrįstumas. Įgyvendinimo taisyklių 16.2.4 papunktyje numatyta, kad
pateiktame verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo
kriterijus, kaip nurodyta Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440
„Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau –
Ekonominio gyvybingumo taisyklės)).
Ekonominio gyvybingumo taisyklių 13.4 papunktyje numatyta, kad ūkio subjektai laikomi
netinkamais finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo
kriterijaus, jei „nepagrįstas projekto finansavimas iki paramos gavimo (atsižvelgiant į taikomą
paramos mokėjimo būdą)“. Ekonominio gyvybingumo taisyklių 14 punkte nustatyta, kad „ūkio
subjektams, kurie pripažinti neatitinkančiais ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus dėl 13
punkte nurodytų priežasčių, ekonominį gyvybingumą apibūdinantys rodikliai neskaičiuojami“.
Atsižvelgiant į tai, kad projekto finansavimas nėra pagrįstas pareiškėjas neatitinka
Įgyvendinimo taisyklių 16.2.4 papunktyje numatyto reikalavimo.
Taip pat vadovaujantis 16.2.6 papunkčiu, kuriame nurodyta, kad „jei projekte numatyti
statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ar
infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio techninis projektas
arba projektiniai pasiūlymai su statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto vertės skaičiavimu.
Statinių techninis projektas (pateikiamos statinio techninio projekto, bendroji, sklypo sutvarkymo
(sklypo plano), architektūros, technologijos, aplinkos apsaugos, statybos skaičiuojamosios kainos
nustatymo dalys) ir statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą leidžiantis dokumentas pateikiami
iki pirmojo mokėjimo prašymo. Jei projekte numatyta nesudėtingų statinių (Statybos techninis
reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
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ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl Statybos techninio reglamento STR
1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtinimo“) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas,
kartu su paramos paraiška pareiškėjas pateikia nustatyta tvarka atsakingų institucijų suderintą
supaprastintą statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektą (kai jis privalomas) arba kitus
bendruosius projektinius dokumentus (sklypo planą su pažymėtais esamais ir projektuojamais
statiniais, jų eksplikaciją ir aiškinamąjį raštą). Statinių projektams, kurių sąmatinė vertė 144 810 Eur
ir daugiau, turi būti atlikta statinio techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos dalies
ekspertizė, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR.1.06.03:2002 „Statinio projekto
ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl Statybos techninio reglamento STR.1.06.03:2002 „Statinio
projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ patvirtinimo“, nuostatomis. Ekspertizės išvada turi būti
parengta įstaigos, turinčios teisę užsiimti šia veikla, ir gali būti pateikta iki pirmojo mokėjimo
prašymo pateikimo dienos. Jei projekte numatyta naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas,
statinio kapitalinis remontas, tačiau jiems paramos neprašoma, šie dokumentai neteikiami“ nustatyta,
kad nepateikti bendrieji projektiniai dokumentai (sklypo planas bokštinio grūdų sandėlio bei angaro
statybai su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir aiškinamasis raštas),
projektiniai pasiūlymai su statybos vertės skaičiavimu.
Paraiškos V skyriuje „Tinkamos finansuoti projekto išlaidos“ nurodyta, kad planuojama
statyti bokštinį grūdų sandėlį bei angarą.
2015 m. rugsėjo 29 d. pareiškėjui buvo išsiųstas paklausimas Nr. S-KS-0168143, kuriame
paprašyta pagrįsti tinkamą projekto finansavimo šaltinį (pareiškėjo lėšos) ir pateikti bendruosius
projektinius dokumentus, projektinius pasiūlymus su statybos vertės skaičiavimu. Reikiamiems
dokumentams / informacijai pateikti Jums buvo suteiktas 5 (penkių) darbo dienų terminas.
Vadovaujantis Administravimo taisyklių1 38 punktu laiškas laikomas įteiktu praėjus 2 darbo
dienoms po jo išsiuntimo paštu (registruotu laišku) arba išsiuntimo dieną, kai paklausimas
siunčiamas elektroniniu paštu ar per informacines sistemas. Atsakymas negautas.
2015 m. spalio 9 d. pareiškėjui buvo siųstas pakartotinis paklausimas Nr. S-KS-0170654,
kuriame paprašyta pagrįsti tinkamą projekto finansavimo šaltinį ( pareiškėjo lėšos) ir pateikti
bendruosius projektinius dokumentus, projektinius pasiūlymus su statybos vertės skaičiavimu.
Reikiamiems dokumentams / informacijai pateikti Jums buvo suteiktas 5 (penkių) darbo dienų
terminas. Pažymėtina, kad Jūs neatsakėte į Agentūros paklausimus per paklausimuose nustatytus
terminus.
Vadovaujantis Administravimo taisyklių 42 punktu, iškilus klausimams, susijusiems su
paramos paraiškos vertinimu ir (arba) projekto vykdymu ar pareiškėjo veikla, pareiškėjo gali būti
paprašyta pateikti papildomų dokumentų. Negavus prašomų duomenų, siunčiamas pakartotinis
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pranešimas.
Vadovaujantis Administravimo taisyklių 43 punktu, per pranešimuose nustatytą laiką
nepateikus reikalaujamų dokumentų ar trūkstamos informacijos, paramos paraiška atmetama. Apie
priimtą sprendimą atmesti paramos paraišką Mokėjimo agentūra informuoja pareiškėją, nurodydama
atmetimo priežastis.
Administravimo taisyklių 45 punkte numatyta, kad paraiškos 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 pareiškėjo po mokėjimo agentūros paklausimo (-ų). Jei šie
duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.
Atsižvelgiant į tai, kad nepateikti atsakymai į agentūros paklausimus per administravimo
taisyklėse nustatytus terminus ir į nustatytus neatitikimus, jūsų paraiška yra atmetama ir parama
jums nebus skiriama.
Posėdžio pirmininkas

Gintas Saulius Cironka

Posėdžio sekretorius

Jonas Pupius

Projektų atrankos komiteto nariai, nariai – stebėtojai:

............................... Rimantas Krasuckis

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

Vilius Martusevičius

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

Jonas Sviderskis

............................... Rita Adomavičienė

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

Jolanta Oleškevič

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

Gediminas Vagonis

............................... Vilma Daugalienė

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

Zita Spūdytė

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

Milda Jusienė

............................... Aušra Grygalienė

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

Alma Valskytė

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

Sigitas Dimaitis

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

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

Vincas
Andriuškevičius

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

Antanas Šležas

