PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ ĮGYVENDINANT LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, I
ATRANKOS KOMITETO
2016 M. RUGSĖJO 27 D. POSĖDŽIO NR. 33 PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS
2016 m. rugsėjo 28 d. Nr. 8D- 477 (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

1.

17VM-KE-15-1-05748PR001

2.

17VM-KU-15-1-05381PR001

3.

17VM-KV-15-1-05358PR001

3
4
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
Grąžinti projektą papildomai vertinti. Pavedama Agentūrai patikslinti projekto
Rimantas Šerlinskas
vertinimo ataskaitą nurodant išsamesnes vertinimo išvadas.
Grąžinti projektą papildomai vertinti. Įvertinti naujai pateiktą informaciją ir
gyvulių skaičiaus kitimą, atsižvelgiant į tai, kiek laiko auga gyvuliai iki skerdimo
Gintė Martinkėnė per metus ir kokios išlaidos patiriamos jų išauginimui. Nustatyti kokia vieno
gyvulio skerdimo savikaina ir ar tokia pati veikla negalėtų būti vykdoma
mažesniame pastate.
Grąžinti projektą papildomai vertinti. Patikslinti pareiškėjo tinkamumą pagal
Antanas Lekstutis gautas pajamas ir nustatyti ar teisingai nurodomas sektorius, kuriame prašoma
paramos. Patikslinti tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas.
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1.2. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas skirti paramą šiems projektams:
Siūloma
Paramos
Eil
didžiausia
Rekomendacijos
Paraiškos
Pareiškėjo
lyginamoji dalis
.
paramos suma,
numeris
pavadinimas
Nr.
iki proc.
Eur
1
2
3
4
5
6
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
Skirti paramą. Paramos sutartyje turi būti prisiimtas
įsipareigojimas dėl žemės ūkio naudmenų kiekio,
17VM-KK-16Povilas
1.
140 996
44,98915
1-04163-PR001
Dambrauskas
numatyto verslo plane ir paramos paraiškoje,
pasiekimo.
Skirti paramą. Paramos sutartyje turi būti prisiimtas
įsipareigojimas dėl žemės ūkio naudmenų kiekio,
17VM-KK-162.
Marius Juodenis
101 736
27,00000
1-03292-PR001
numatyto verslo plane ir paramos paraiškoje,
pasiekimo.
Skirti paramą. Paramos sutartyje turi būti prisiimtas
įsipareigojimas dėl žemės ūkio naudmenų ir gyvulių
17VM-KK-16Kazys
3.
194 491
39,99987
kiekio, numatyto verslo plane ir paramos paraiškoje,
1-04255-PR001
Starkevičius
pasiekimo.
Skirti paramą. Paramos sutartyje turi būti prisiimtas
17VM-KV-15Vidmantas
įsipareigojimas dėl žemės ūkio naudmenų kiekio,
4.
1 920 781
64,89996
1-05797-PR001
Vyšniauskas
numatyto verslo plane ir paramos paraiškoje,
pasiekimo.
Skirti paramą. Paramos sutartyje turi būti prisiimtas
17VM-KL-15įsipareigojimas dėl žemės ūkio naudmenų ir gyvulių
5.
Gintautas Odinas
335 678
69,99985
1-05707-PR001
kiekio, numatyto verslo plane ir paramos paraiškoje,
pasiekimo.
Skirti paramą. Paramos sutartyje turi būti prisiimtas
17VM-KV-15įsipareigojimas dėl žemės ūkio naudmenų kiekio,
6.
Pavel Šimkonis
162 689
54,90000
1-04830-PR001
numatyto verslo plane ir paramos paraiškoje,
pasiekimo

3
7.

17VM-KK-161-04267-PR001

Jonas Talmantas

149 200

29,37007

8.

17VM-KK-161-04118-PR001

ŽEMĖS ŪKIO
KOOPERATYV
AS "MŪSŲ
ŪKIS"

149 625

45,00000

Iš viso

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

3 155 196

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

Paraiškos kodas

1

2

1.

17VM-KV-15-1-06222PR001

Pareiškėjo
pavadinimas

Rekomendacijos

3
4
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
Daumanto Kraujalio (toliau – Pareiškėjas) projektas „Augalininkystės ūkio
modernizavimas“ (paraiška pateikta 2015 m. birželio 30 d., reg. Nr. 17VM-KV15-1-06222-PR001) (toliau – Paraiška) yra netinkamas gauti paramą pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) priemonės
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio
valdas“ (toliau – Priemonė), kadangi nebuvo pateikti visi reikalaujami
dokumentai/trūkstama informacija.
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių,
Daumantas Kraujalis 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“ (toliau – Administravimo taisyklės) 42
punkte numatyta, kad iškilus klausimams, susijusiems su paramos paraiškos
vertinimu ir (arba) projekto vykdymu ar pareiškėjo veikla, pareiškėjo gali būti
paprašyta pateikti papildomų dokumentų, o 43 punkte numatyta, kad „per
pranešimuose nustatytą laiką nepateikus reikalaujamų dokumentų ar trūkstamos
informacijos, paramos paraiška atmetama. <...>“.
Pažymėtina, jog Paraiškos vertinimo metu buvo paprašyta patikslinti paraiškos
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duomenis ir pateikti reikiamus dokumentus. Paklausimas Nr. KV-120 (10.6.1E)
išsiųstas 2016 m. sausio 27 d., pakartotinis paklausimas Nr. KV-184 (10.6.1E)
išsiųstas 2016 m. vasario 8 d. Per pranešimuose nustatytą laiką nebuvo pateikti
reikalaujami dokumentai ir trūkstama informacija.
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“ (originali redakcija) (toliau – Taisyklės) 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)“.
Paraiškos vertinimo metu buvo nustatyti šie neatitikimai:
1. Taisyklių 27 punkte nurodoma, kad „Projekte turi būti numatytos visos išlaidos,
kurios yra susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla.
Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos
ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Paramos lėšomis finansuojamos tik
tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos, ir ne daugiau nei
numatytas paramos dydis ir intensyvumas. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti
išvardytos pagal išlaidų kategorijas. Jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių,
paslaugų ir (arba) darbų pirkimai neatlikti, tinkamų finansuoti išlaidų sumai
pagrįsti turi būti pateikiami trys komerciniai pasiūlymai (su lygiaverčiais išlaidų
pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais), kuriais
pagrindžiama visa prašoma paramos suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma
nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą. Tuo atveju, kai pareiškėjo pateiktuose
komerciniuose pasiūlymuose nurodyta prekės (paslaugos) darbų kaina yra 10 proc.
didesnė, nei analogiškos rinkoje egzistuojančios prekės (paslaugos) ar darbų
kainos, atliekami Administravimo taisyklių 69 punkte nurodyti veiksmai“.
Kartu su Paraiška planuojamoms investicijoms pateikta po vieną komercinį
pasiūlymą, paklausimais buvo prašoma pateikti kiekvienai investicijai po tris
lygiaverčius komercinius pasiūlymus;
2. Taisyklių 16.1.5 papunktyje nurodyta, kad „pareiškėjas užtikrina tinkamą
projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas
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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, 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“.
Paraiškos VI skyriaus „Projekto finansavimo šaltiniai“ lentelėje nurodyta, kad
vienas iš finansavimo šaltinių bus paskola iš Kredito Unija "Amber", tačiau kartu
su Paraiška nepateiktas dokumentas, įrodantis paskolos suteikimo galimybę.
Paklausimais buvo paprašyta pateikti šį dokumentą;
3. Paraiškos VII skyriaus „Informacija apie žemės valdas“ ir verslo plano
lentelėse nurodyta, kad 2015 m. valdomas žemės plotas 72,86 ha. Tačiau remiantis
Nacionalinės mokėjimo agentūros elektroninės asmenų bei organizacijų
informacijos paieškos sistemos (toliau - PORTAL) duomenimis nustatyta, kad
2015 m. deklaruotas 47,06 ha žemės ūkio naudmenų plotas. Pagal Jūsų pateiktus
duomenis 2014 m. valdomas žemės plotas 73,89 h, tačiau pagal PORTAL
duomenis – 48,03 ha. Taip pat atsakant į Paraiškos XIII skyriaus „Kita
informacija“ 21 klausimą, Jūs nurodėte, kad valdomas žemės ūkio naudmenų
plotas yra 47,06 ha. Atsakydamas į Paraiškos XIII skyriaus „Kita informacija“ 21
klausimą, Jūs turėjote remtis Taisyklių 19.1.1.2 punktu „Pareiškėjo ūkis laikomas
esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau
kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto arba kooperatinės bendrovės
(kooperatyvo) narių žemės ūkio paskirties žemės ploto yra šiose vietovėse
(vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, yra nurodytos
Programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų
specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves,
kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių
patvirtinimo“. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės
ūkio paskirties žemės plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal 2015 metais
deklaruotas ŽŪN)“. Buvo paprašyta paaiškinti šiuos neatitikimus;
4. Taisyklių 16.1.2. papunktyje numatyta, kad projektas turi atitikti Taisyklių III
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skyriuje nurodytus prioritetus, tikslines sritis ir prisidėti prie kompleksinių tikslų
įgyvendinimo. Administravimo taisyklių 31 punkte nurodyta, kad Paramos
paraiška turi būti tinkamai užpildyta, pateikiant išsamią ir teisingą informaciją.
Pareiškėjas su paramos paraiška ir privalomais pateikti dokumentais gali pateikti
kitus papildomus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant
paraišką.
Buvo paprašyta Paraiškos IV skyriaus „Informacija apie projektą“ lentelėje
išsamiau parašyti apie planuojamą įgyvendinti projektą ir kaip projektas atitinka
Taisyklių III skyriuje „Prioritetai, tikslinės sritys ir kompleksiniai tikslai“
nurodytus prioritetus, tikslines sritis ir prisideda prie kompleksinių tikslų
įgyvendinimo, kadangi Paraiškoje nebuvo aprašyta ir nurodyta informacija apie
projektą;
5. Taisyklių 16.1.10 papunktyje nurodytas tinkamumo reikalavimas: „Pareiškėjas
turi pakankamai profesinių įgūdžių ir kompetencijos. Profesinis pasirengimas
ūkininkauti pripažįstamas pateikus vieną iš dokumentų, nurodytų Ūkininko arba jo
partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų apraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d.
įsakymu Nr. 3D-131 „Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų“. Šis
reikalavimas taikomas Taisyklių 19.1.1.1, 19.1.2.1, 19.3.1 ir 19.4.1 papunkčiuose
nurodytiems pareiškėjams“.
Paraiškos I skyriaus 1.7 punkte dėl išsilavinimo pažymėta, kad išklausyta
ūkininkavimo žinių pagrindų arba ūkininkavimo pradmenų mokymo programa
(programų kodai 1620205, 261062102, 261062110) arba išklausyta žemės ūkio
ministro ir Žemės ūkio rūmų pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. patvirtinta
ūkininkavimo žinių minimumo programa, tačiau tai įrodantis dokumentas
nepateiktas. Buvo paprašyta pateikti tai įrodantį dokumentą;
6. Taisyklių 31.2 papunktyje numatyta, kad netinkamos finansuoti išlaidos yra
trumpalaikis turtas.
Paraiškoje bei pridedamuose dokumentuose nepateikta informacija nuo kokios
sumos ūkyje yra apskaitomas ilgalaikis turtas, todėl negalima nustatyti, ar visos
prašomos finansuoti investicijos yra ilgalaikis turtas. Buvo paprašyta pateikti
pažymą dėl ilgalaikio turto apskaitos;
7. Taisyklių 16.2.4 papunktyje numatytas tinkamumo kriterijus: „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,
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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“. Šis reikalavimas netaikomas Taisyklių 8.3 papunktyje nurodytai
veiklai“.
Prie verslo plano pateiktose pinigų srautų prognozėse nėra numatytas paskolų
grąžinimas bei sumokėtos palūkanos. Buvo paprašyta patikslinti verslo plano XII
skyriaus „Informacija apie ūkio subjekto ekonominio gyvybingumo rodiklius“
lentelėje nurodytų rodiklių reikšmes: paskolų padengimo rodiklį; skolos rodiklį,
grynąjį pelningumą. Taip pat buvo prašoma atitinkamai patikslinti ūkio subjekto
vidinės grąžos normą.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į tai, kad per pranešimuose nustatytą laiką nebuvo
pateikti reikalaujami dokumentai ir trūkstama informacija, todėl vadovaujantis
Administravimo taisyklių 43 punktu Paraiška yra atmetama ir parama Pareiškėjui
negali būti skiriama.
Posėdžio pirmininkas

Gintas Saulius Cironka

Posėdžio sekretorius

Jonas Pupius

Projektų atrankos komiteto nariai, nariai – stebėtojai:
...............................

Audrius Penkauskas

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

Artūras Milašauskas

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

Milda Jusienė

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

Gediminas Vagonis

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

Virmantė Voinilko

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

Eglė Kairienė

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

Evaldas Pranckevičius

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

Remigijus Bagdonas

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

Vilius Jundulas

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

Artūras Ugenskas

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

Zofija Cironkienė

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

