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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

Pareiškėjo
pavadinimas

1

2

3

1.

17VM-KA-15-1-05928PR001

2.

17VM-KU-15-1-05755PR001

3.

17VM-KL-15-1-05198PR001

Rekomendacijos

4
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Grąžinti projektą papildomai vertinti. Pavesti Agentūrai užklausti kodėl pasirinkti būtent tokie N1
Nerijus
kategorijos automobiliai ir ar jie yra tikrai tinkami kroviniams vežti. Taip pat nustatyti kiek tiksliai
Antanas
bus sėdimų vietų abiejuose automobiliuose ir kokie kroviniai bei kokie jų kiekiai bus vežami šiais
Narauskas
automobiliais.
Aurimas
Grąžinti projektą papildomai vertinti. Patikslinti ekonominį gyvybingumą, taip pat įvertinti
Kuzma
investicijų reikalingumą ir pagrįstumą.
Grąžinti projektą papildomai vertinti. Patikslinti ekonominį naudingumą ir pagrindimą, nes
Inga Riaubaitė planuojamos investicijos nesudaro prielaidų ūkio konkurencingumo didėjimui, taip pat kyla
klausimas dėl pačios veiklos srities tikslų pasiekimo.

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

Paraiškos numeris

1

2

1.

17VM-KE-15-1-04885-PR001

Paramos
Pareiškėjo pavadinimas
lyginamoji dalis
proc.
3
4
5
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
Artūras Vainauskas
241 344
69,99985
Siūloma didžiausia
paramos suma, Eur

Rekomendacijos
6
Skirti paramą.

PAK 2006-11-10 I PAK protokolas

2
2.

17VM-KA-15-1-05113-PR001
Jonas Nevecka
Iš viso
1.3. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas neskirti paramos šiems projektams:
Eil.
Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo
pavadinimas

1

2

3

400 000

69,98933

Skirti paramą.

641 344

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

17VM-KU-15-105589-PR001

1.

Paulius
Marcinkevičius

Pauliaus Marcinkevičiaus (toliau – Pareiškėjas) projektas „Pašarų gamybos bazės steigimas ir plėtra“
(paraiškos Nr. 17VM-KU-15-1-05589-PR001), pateiktas 2015-06-30, netinkamas gauti Europos Sąjungos
paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės "Investicijos į materialųjį turtą“
veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėmis, taikomomis nuo 2015
metų, patvirtintomis LR 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) 16.1.13, punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus, be to, išlaidos neatitinka 27, 29.1 ir
29.2 punktų reikalavimų.
Taisyklių 16.1.13 papunktyje yra nurodyta, kad parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo I priedo produktų (išskyrus žuvininkystės, akvakultūros ir ne maisto produktus) gamybai ir valdoje
pagamintiems produktams apdoroti ir (arba) perdirbti. Apdorojimo ir perdirbimo proceso metu gautas
galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas.
Taisyklių 27 punkte yra nurodyta, kad projekte turi būti numatytos visos išlaidos, kurios yra susijusios
su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. <...> Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos
finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos, ir ne daugiau nei numatytas paramos dydis ir
intensyvumas.
Taisyklių 29.1 papunktyje yra nurodyta, kad tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, būtinos
projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje.
Taisyklių 29.2 papunktyje yra nurodyta, kad tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, realiai
suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų.
Pareiškėjas prašo paramos daugiafunkciniam pašarų gamybos vienetui – pirolizės aparatui. Išlaidų
pagrindime nurodo, kad šios įrangos pagalba ūkis sugebės apsirūpinti itin kokybiškais ir subalansuotais
pašarais - bioanglimi, tačiau verslo plane nurodyta, kad visas pagaminamas kiekis bus parduodamas kaip
pašaras kitiems ūkiams. 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” (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
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dokumentų. Atsižvelgiant į tai, 2015 m. rugsėjo 22 d. Pareiškėjai elektroniniu paštu ir registruotu laišku buvo
išsiųstas paklausimas Nr. S-PP-0167402 (toliau – Paklausimas Nr. 1), nurodant, kad Taisyklių 16.1.13
papunktyje yra nurodyta, jog parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų
(išskyrus žuvininkystės, akvakultūros ir ne maisto produktus) gamybai ir valdoje pagamintiems produktams
apdoroti ir (arba) perdirbti.
Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 2 straipsnyje yra pateikti maisto sąvokos ir teikimo į rinką
sąvokos apibrėžimai. Maistas – kiekviena medžiaga ar produktas, apdorotas, pusiau apdorotas, ar žaliava
(neapdorotas produktas), skirti žmogaus mitybai. Maistui taip pat priskiriamas geriamasis vanduo,
alkoholiniai gėrimai, kramtomoji guma ir kitos medžiagos bei produktai, skirti žmogui praryti, kramtyti ar
vartoti, išskyrus vaistus ir kitus medicinos gaminius, narkotines bei psichotropines medžiagas, tabako
gaminius. Teikimas į rinką – maisto teikimas parduoti arba teikimas nemokamai trečiajam asmeniui
(galutiniam vartotojui arba bet kuriam tarpininkui, kuris teikia maistą galutiniam vartotojui), taip pat maisto
laikymas ketinant pateikti jį trečiajam asmeniui, išskyrus bandinių teikimą kontrolės įstaigoms atlikti tyrimus.
Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo 3 straipsnyje yra pateikti pašarų sąvokos ir pašarų teikimo
rinkai sąvokos apibrėžimai. Pašarų tiekimas rinkai – kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius
principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos
klausimais susijusias procedūras, 3 straipsnio 8 dalyje.
Pareiškėjo planuojamas gaminti produktas – bioangli – verslo plane įvardintas kaip, subalansuoti
galvijų pašarai iš žalienų. Planuojamas gaminti produktas yra ne maisto produktas, todėl jo gamybai, pagal
Taisyklių 16.1.13 papunktį, reikalingos technikos įsigijimas negali būti finansuojamas paramos lėšomis, nes
Taisyklių 16.1.13 papunktyje aiškiai išskirta, kad parama neteikiama žuvininkystės, akvakultūros ir ne maisto
produktų gamybai.
Be to, Pareiškėjas visus pagamintus pašarus ketina parduoti, o ne naudoti ūkio reikmėms, todėl
neatitinka Taisyklių 16.1.13 papunkčio reikalavimo. 2015 m. rugsėjo 30 d. Pareiškėjas pateikė atsakymą Nr.
BR5.1-19234, kuriame pakoregavo verslo plano duomenis ir nurodė, kad 50 proc. pagamintos produkcijos
(150 000 kg) pirmais metais po projekto įgyvendinimo (2017 m.) suvartos savo ūkyje, o likusius 50 proc.
parduos. 2017 m. ūkyje bus auginama 155 galvijai. Pagal pateiktus duomenis nustatyta, kad 1 galvijui per
parą bus sušeriama apie 2,65 kg bioanglies. Pareiškėjui 2015-10-05 buvo parašytas paklausimas Nr. S-PP0168934 (toliau – Paklausimas Nr. 2), kuriame nurodyta, kad vadovaujantis Taisyklių 16.1.13 papunkčiu,
dalis investicijos – pirolizės aparato - yra netinkama finansuoti paramos lėšomis ir paprašyta nurodyti iš kokių
produktų bus gaminama bioanglis, kiek mėnesių per metus vyks gamyba bei paprašyta pateikti galvijų
racioną ir nurodyti koks kiekis bioanglies per parą bus sušeriama vienam galvijui. 2015 m. spalio 7d.
Pareiškėjas pateikė atsakymą Nr. BR5.1-23961, kuriame nurodė, kad Vakarų Europos ūkiuose bioanglies
buvo skiriama 300-700 g. karvei (remiantis Feldmann (1992m.) tyrimais). Ši informacija ženkliai skiriasi nuo
verslo plano prognozių (2,65 kg). 2015-10-23 raštu Nr. BRK -9156-(10.2.1) buvo kreiptasi į Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutą, siekiant išsiaiškinti ar bioanlgis yra tinkamos galvijų
pašarui; ar pareiškėjo planuojami pašaro kiekiai vienam galvijui yra saugūs ir moksliškai pagrįsti. 2015-11-23
buvo gautas atsakymas Nr. Gl 2-278, kuriame nurodyta, kad bioanlgis yra ne pašaras, o pašarų priedas, kuris
gali būti naudojamas gyvulininkystėje. Lietuvoje tyrimai su bioanglimi nebuvo atliekami, todėl tikslių kiekių
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nurodyti negalima. Tačiau paminėjo, kad Feldmann (1992) bandymuose naudojo 200-400 g. bioanglies 1
karvei per dieną.
Paramos lėšomis gali būti finansuojama įranga, skirta pašarų gamybai, kurie yra sunaudojami ūkio
reikmėms. Didžioji dalis pirolizės aparatu pagamintos bioanglies bus parduota kaip pašaras (t.y. ne maisto
produktas). Vertinimo metu, atlikus maksimalius skaičiavimus (2021 m. pareiškėjas planuoja auginti 185
gyvūnus. 1 gyvūnui gali būti skiriama iki 400 g bioanglies per dieną (Feldmann (1992) tyrimo duomenys)
185x0,4x365=27 010 kg, o pagamins 620 000 kg. produkto) nustatyta, kad Pareiškėjo ūkyje galėtų
sunaudojama apie 4 proc. pirolizės aparatu pagamintos bioanglies, todėl šios išlaidos nėra realiai suplanuotos,
pagrįstos ir būtinos projektui vykdyti, kaip nurodyta Taisyklių 29.1 ir 29.2 papunkčiuose. Pagal pateiktus
skaičius matyti, kad didžiąją dalį produkcijos pareiškėjas planuoja parduoti, kas pagal Taisyklių 16.1.13
papunktį galima.
Pirolizės aparatas yra vienintelė investicija šiame projekte, todėl ją pripažinus netinkama finansuoti
paramos lėšomis, neliko tinkamų finansuoti išlaidų.
PASTABA: Paraiškoje Nr. 17VM-KU-15-1-05589-PR001 prašoma paramos suma yra 400 000 Eur.
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