PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ ĮGYVENDINANT LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, I
ATRANKOS KOMITETO
2016 M. BALANDŽIO 28 D. POSĖDŽIO NR. 26 PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS
2016 m. balandžio 29 d. Nr. 8D- 217 (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.
Paraiškos kodas
Pareiškėjo
Rekomendacijos
Nr.
pavadinimas
1
2
3
4
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
Grąžinti projektą papildomai vertinti. Detaliau pagrįsti tokio dydžio pašarų dalytuvo
1.
17VM-KT-15-1-05699-PR001
Edgaras Sudeikis
poreikį pareiškėjo ūkiui. Pagrįsti automatinės vairavimo sistemos poreikį tokio dydžio
ūkiui. Pateikti nuosavų lėšų pagrindimą.
Nerijus Antanas
Grąžinti projektą papildomai vertinti. Patikslinti ir pagrįsti pelningumo augimą lyginant
2.
17VM-KA-15-1-05928-PR001
Narauskas
2015 ir 2016 metus.
3.

17VM-KU-15-1-04949-PR001

Žydrūnas Purvinis

Grąžinti projektą papildomai vertinti. Patikslinti nuosavų lėšų pagrįstumą.
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1.2. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas skirti paramą šiems projektams:
Pareiškėjo
Siūloma didžiausia
Paramos lyginamoji
Eil. Nr.
Paraiškos numeris
pavadinimas
paramos suma, Eur
dalis iki proc.
1
2
3
4
5
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

1.

17VM-KM-15-1-03142PR001

Paulius Blockis

399 998

49,89990

2.

17VM-KE-15-1-06030PR001

Donatas Kaktys

224 481

70,00000

3.

4.

17VM-KU-15-1-04596PR001

17VM-Kl-15-1-04444PR001

Erika Gaidelienė

Tomas Kazlauskas

390 845

400 000

Rekomendacijos
6
Skirti
paramą.
Paramos
sutartyje turi būti prisiimtas
įsipareigojimas dėl žemės ūkio
naudmenų kiekio, numatyto
verslo plane ir paramos
paraiškoje, pasiekimo.
Skirti
paramą.
Paramos
sutartyje turi būti prisiimtas
įsipareigojimas dėl žemės ūkio
naudmenų ir gyvulių kiekio,
numatyto verslo plane ir
paramos
paraiškoje,
pasiekimo.

48,52000

Skirti
paramą.
Paramos
sutartyje turi būti prisiimtas
įsipareigojimas dėl žemės ūkio
naudmenų kiekio, numatyto
verslo plane ir paramos
paraiškoje, pasiekimo.

69,42377

Skirti
paramą.
Paramos
sutartyje turi būti prisiimtas
įsipareigojimas dėl žemės ūkio
naudmenų ir gyvulių kiekio,
numatyto verslo plane ir
paramos
paraiškoje,
pasiekimo.
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5.

17VM-KV-15-1-04624PR001

Audrius Valaiša

226 995

59,99984

6.

17VM-KA-15-1-05760PR001

Juozas Dainauskas

234 425

64,99000

7.

17VM-KP-15-1-03820PR001

Žemės ūkio bendrovė
“Agaro riešutas”

8.

17VM-KV-15-1-04506PR001

Rūta Breidokienė

398 044

59,99994

9.

17VM-KP-15-1-03999PR001

Ignas Simanavičius

246 264

49,98873

398 690

58,98496

Skirti
paramą.
Paramos
sutartyje turi būti prisiimtas
įsipareigojimas dėl žemės ūkio
naudmenų kiekio, numatyto
verslo plane ir paramos
paraiškoje, pasiekimo.
Skirti
paramą.
Paramos
sutartyje turi būti prisiimtas
įsipareigojimas dėl žemės ūkio
naudmenų ir gyvulių kiekio,
numatyto verslo plane ir
paramos
paraiškoje,
pasiekimo.
Skirti
paramą.
Paramos
sutartyje turi būti prisiimtas
įsipareigojimas dėl žemės ūkio
naudmenų ir gyvulių kiekio,
numatyto verslo plane ir
paramos
paraiškoje,
pasiekimo.
Skirti
paramą.
Paramos
sutartyje turi būti prisiimtas
įsipareigojimas dėl žemės ūkio
naudmenų kiekio, numatyto
verslo plane ir paramos
paraiškoje, pasiekimo.
Skirti
paramą.
Paramos
sutartyje turi būti prisiimtas
įsipareigojimas dėl žemės ūkio
naudmenų kiekio, numatyto
verslo plane ir paramos
paraiškoje, pasiekimo.
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10.

ŽŪB
“MEŠKALAUKIS”

17VM-KP-15-1-04828PR001
Iš viso

111 562

35,00000

Skirti
paramą.
Paramos
sutartyje turi būti prisiimtas
įsipareigojimas dėl žemės ūkio
naudmenų kiekio, numatyto
verslo plane ir paramos
paraiškoje, pasiekimo.

3 031 304

1.3. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas neskirti paramos šiam projektui:
Eil.
Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo
pavadinimas

1

2

3

Rekomendacijos

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

1.

17VM-KP-15-104020-PR001

Tomas Davainis

Tomo Davainio (toliau – Pareiškėjas) projektas „Mėsinės galvijininkystės ūkio
modernizavimas“ (toliau – Projektas), pateiktas 2015 m. birželio 19 d. Nr. 17VM-KP-15-1-04020PR001 yra netinkamas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos
priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio
valdas“, nes neatitinka Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į
materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių,
patvirtintų 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, taikomų nuo
2015 metų, patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 16.2.4 papunktyje nurodyto reikalavimo.
Vadovaujantis Taisyklių 16.2.4 papunkčiu, pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei
pateiktame verslo plane 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
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taisyklės).
Atsakydamas į Paraiškos XIII skyriaus „Kita informacija“ 33 klausimą („Ar ūkio subjekto
vidinė grąžos norma yra didesnė kaip 5 proc. (taikoma, kai prašoma paramos suma daugiau kaip 50
000 Eur)?), pareiškėjas pažymėjo atsakymą „Taip“, o prie 34 klausimo („Jei taip, nurodykite vidinės
grąžos normos proc.“) nurodė, kad vidinė grąžos norma (toliau – VGN) yra 6,23 proc. Verslo plano
XII skyriuje „Informacija apie ūkio subjekto ekonominio gyvybingumo rodiklius“ nurodyta, kad
apskaičiuota ūkio subjekto vidinė grąžos norma yra 6,23 proc.
2015 m. spalio 6 d. buvo rašytas paklausimas Nr. 1739 (10.6.1) dėl 2015 m. – 2021 m.
prognoziniame balanse nepagrįstų šių duomenų: skolos tiekėjams, gauti išankstiniai apmokėjimai,
kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai ir buvo paprašyta pagrįsti minėtus skaičiavimus. Taip pat
buvo paprašyta pagrįsti augalininkystės produkcijos - kviečių, miežių, rapsų ir kvietrugių kainų
didėjimą prognoziniais metais, bei pagrįsti aukštus vasarinių kviečių ir grikių derlingumus visais
projekto įgyvendinimo metais. Po 2015 m. spalio 22 d. gauto atsakymo į paklausimą buvo pateiktas
patikslintas 2015 m. – 2021 m. prognozinis balansas. Pažymime, kad paklausime nebuvo prašyta
pateikti naujus finansinius skaičiavimus. Pateiktame balanse skolos tiekėjams palyginti su Paraiškoje
pateiktu balansu visais prognozuojamais metais sumažėjo, o 2021 m. buvo sumažintos net 17,69
proc. (2021 m. rodiklis turi įtakos VGN skaičiavimui), Balanso eilutėje nebeliko gautų išankstinio
apmokėjimo duomenų (šis neatitikimas nepaaiškintas) ir nurodyta, kad ūkio skolų padidėjimas yra
natūralus procesas vykdant ir norint išlaikyti ūkio gyvybingumą, todėl šių skolų padidėjimą lemia
lankstūs atsiskaitymo terminai su tiekėjais (sutartys dėl atsiskaitymo lankstumo nepateiktos). Dėl
augalininkystės produkcijos kainų paaiškinta, kad 2015 m. kainos atitinka augalininkystės
produkcijos supirkimo kainas Lietuvoje ir prognozuojamu laikotarpiu didinamos 3 proc. infliacijos
koeficientu, tačiau jau nuo 2017 m. skaičiavimai žymiai skiriasi nuo Lietuvos statistinių apskaitos
duomenų, rinkoje esančios situacijos (palyginus su paraiškos pateikimo diena nurodytomis
kainomis, minėtos augalininkystės produkcijos kainos iki 2021 m. padidėja – 16,25 proc.). Dėl šių
išaugusių kainų žymiai išauga grynasis pelningumas ir šio rodiklio reikšmė padidina grynuosius
pinigų srautus, dirbtinai padidina vidinę grąžos normą. Šie duomenys turi įtakos ekonominio
gyvybingumo rodiklių skaičiavimams. Dėl aukščiau minėtų aukštų augalininkystės produkcijos
derlingumų buvo paaiškinta, kad tokie derlingumai yra faktiškai pasiekti 2014 m., tačiau nepagrindė
dokumentais ir aktualiais duomenimis.
Išanalizavus pateiktą informaciją 2015 m. spalio 28 d. buvo paprašyta pateikti detalius
skaičiavimus už ką susidarys 2021 m. tokios skolos tiekėjams. 2015 m. lapkričio 9 d. gavus
atsakymą į paklausimą Nr. S-KP-0172138 iš pateiktų dokumentų nustatyta, kad vėl buvo patikslintas
2015 m. – 2021 prognozinė pardavimo pajamų lentelė, su naujais skaičiavimų rezultatais, pakeista
pelno nuostolio ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir balansas. Nors ir nebuvo prašoma patikslinti
prognozinių finansinių dokumentų, tačiau balanse palyginti su Paraiškoje pateiktu balansu 2021 m.
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buvo vėl sumažintos skolos tiekėjams – 60,51 proc., ir paaiškinta, kad 2014 m. susidariusios skolos
tiekėjams sudarė – 15,37 proc. nuo visų ūkio sąnaudų ir planuojamu laikotarpiu padidės nedaugiau
kaip 15-17 proc. nuo visų ūkio sąnaudų.
2015 m. lapkričio 10 d. dar kartą buvo paprašyta pagrįsti augalininkystės produkcijos
prognozuojamą derlingumo ir kainų didėjimą prognoziniais metais. Po atsakymo į paklausimą vėl
patikslintos 2015 m. – 2021 m. prognoziniame balanse nurodytos skolos tiekėjams, kurios palyginti
su paraiškoje pateiktu balansu dabar jau buvo sumažintos – 67,87 proc. ir paaiškinta, kad
prognozinėse finansinėse ataskaitose augalininkystės produkcijos supirkimo kainas sumažintos
infliacijos koeficientu nuo 3 iki 1 proc. ir jos atitinka paskutinę informaciją, kuri pateikta Žemės
ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) Agro Rinka 2015 m. lapkričio 2 d.
išleistame oficialiame informaciniame statistiniame leidinyje.
Pažymime, kad Pareiškėjas nepateikė jokių dokumentų, pagrindžiančių nurodytas
augalininkystės produkcijos kainas ir derlingumą, todėl Agentūra vadovaujasi Lietuvos statistinių ar
ūkio apskaitos tinklo duomenimis pateikta informacija.
Pagal Paraiškos pateikimo dienai teikiamą ŽUIKVC statistinę informaciją, kviečių kaina –
178 Eur/t, miežių – 157 Eur/t., rapsų – 355 Eur/t, kvietrugių – 137 Eur/t, taip pat Lietuvos statistikos
departamento duomenis apie vidutinius rajono derlingumus: kviečių derlingumą, kuris nurodytas 3,5 t/ha ir grikių derlingumą – 1 t/ha buvo perskaičiuotos verslo plano prognozės.
Perskaičiavus Pareiškėjo verslo plano prognozes ir eliminavus dėl nepagrįsto kainų didėjimo
išaugusias pajamas, prognozuojamą gana aukštą kviečių, grikių derlingumą, bei aukščiau minėtą
skolų tiekėjams augimą, nustatyta, kad Pareiškėjo projektas neatitinka Ekonominio gyvybingumo
nustatymo taisyklėse 8 punkte bei III skyriuje patvirtinto vidinės grąžos normos koeficiento – 4,4
proc., šio rodiklio reikšmė po atliktų perskaičiavimų – 3,19 proc., neatitinka 6.4 papunktyje
nurodyto paskolų padengimo rodiklio, kuris visais kitais planuojamo laikotarpio metais po projekto
įgyvendinimo pabaigos metų (paraiškoje nurodyta projekto įgyvendinimo pabaiga – 2017 m. spalio
30 d.) turi atitikti III skyriuje nurodytas reikšmes, t. y. paskolų padengimo rodiklio reikšmė turi būti
≥ 1,25 proc. Paskolų padengimo rodiklio reikšmė, atsižvelgiant į planuojamą projekto įgyvendinimo
datą prognozuojamais 2018 m. būtų – 1,08 proc., t. y. mažesnė nei 1,25 proc.
Vadovaujantis Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių:
- 13.3 papunkčiu, ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti, kaip
neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, jei „ūkio subjekto verslo plane
pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos planuojamuoju laikotarpiu žymiai skiriasi nuo
Lietuvos statistinių ar Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenų, rinkoje esančios situacijos, arba
praėjusio ir/ar ataskaitinio laikotarpio duomenų ir nepateikti jas pagrindžiantys dokumentai,
paaiškinimai ar skaičiavimai“;
-14 punktu, „ūkio subjektams, kurie pripažinti neatitinkančiais ekonominio gyvybingumo
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tinkamumo kriterijaus dėl 13 punkte nurodytų priežasčių, ekonominį gyvybingumą apibūdinantys
rodikliai neskaičiuojami“.
Posėdžio pirmininkas

Saulius Cironka
Artūras Milašauskas

Posėdžio sekretorius

Jonas Pupius

Projektų atrankos komiteto nariai, nariai – stebėtojai:
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Rita Adomavičienė
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Vincas Andriuškevičius
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Evaldas Pranckevičius
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Alma Valskytė
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Milda Jusienė
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Sigitas Dimaitis
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Vilius Jundulas
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Gediminas Vagonis
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