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ATRANKOS KOMITETO
2016 M. VASARIO 4 D. POSĖDŽIO NR. 17 PROTOKOLO
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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. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas neskirti paramos šiems projektams:

Eil.
Nr.

Paraiškos Nr.

Pareiškėjo vardas,
pavardė/ pavadinimas

Paraiškos atmetimo priežastys

PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
17VM-KT-15-1-03323PR001

1.

Jurgita Ambrutė

Jurgitos Ambrutės (toliau – Pareiškėja) projektas „Jurgitos Ambrutės ūkio modernizavimas“
(paraiška pateikta 2015 m. birželio 4 d., reg. Nr. 17VM-KT-15-1-03323-PR001 (toliau – Paraiška)) yra
netinkamas gauti ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „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, taikomų nuo 2015 metų,
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), 16.1.3 ir 16.1.15 papunkčiuose nustatytų tinkamumo gauti paramą
kriterijų.
Įgyvendinimo taisyklių 16.1.3. papunktyje nustatyta, kad projekto veikla ir išlaidos turi būti
susijusios su remiama veikla, nurodyta Taisyklių IV skyriuje.
Įgyvendinimo taisyklių IV skyriaus "Remiama veikla" 9.1 papunktyje nustatyta, kad pareiškėjo ūkis
priskiriamas prie specializuoto ūkio jei "pareiškėjo praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais
gautos pajamos iš kurio nors konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos sudaro ne mažiau kaip
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45 proc. visų ūkio veiklos pajamų".
Paraiškos IV skyriuje „Informacija apie projektą“ Pareiškėja nurodė, kad numato „sustiprinti ir
išplėtoti specializuotą augalininkystės ūkį“.
Įgyvendinimo taisyklių 21 punkte nustatyta, kad „pareiškėjas <...> gali pateikti <...> projektą, kuris
įgyvendinamas <...> tik pagal vieną specializuotos veiklos sektorių“.
Įgyvendinimo taisyklių 16.1.15 papunktyje nustatyta, kad pareiškėjas laikomas tinkamu paramai
gauti, kai „pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per 1 metų laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo
sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos veiklos pajamų (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems
žemės ūkio kooperatyvams, kurių visi nariai užsiima žemės ūkio veikla)“.
Dokumentai, kuriais įrodoma, kad pajamos iš žemės ūkio veiklos per 1 metų laikotarpį iki paramos
paraiškos pateikimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos veiklos pajamų pateikiami vadovaujantis
Metodika. Metodikos 6 punkte nustatyta, kad "tuo atveju, kai siekiant gauti Europos Sąjungos ir (ar)
nacionalinę paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, reikia
apskaičiuoti pajamų iš žemės ūkio veiklos dalį, sudaroma Pažyma apie žemės ūkio veiklos subjekto
pajamas per praėjusius kalendorinius metus (priedas). Tuo atveju, kai žemės ūkio veiklos subjekto
ataskaitinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, pajamos iš žemės ūkio veiklos apskaičiuojamos
ir Pažyma sudaroma už pasirinktą ataskaitinį laikotarpį."
Pareiškėjai siųsti paklausimai: 2015 m lapkričio 6 d. Nr. S-KT-0173043, 2015 m lapkričio 19 d. Nr.
S-KT-0174191 ir 2015 m gruodžio 2 d. Nr. S-KT-0176016 dėl reikiamų dokumentų ir duomenų pateikimo.
Pagal pateiktus finansinius dokumentus nustatyta, kad Pareiškėjos ūkio ataskaitinis laikotarpis
sutampa su kalendoriniais metais. Su paraiška pateiktoje Pažymoje (ji buvo sudaryta už ataskaitinius 2014
m) nenurodė kitų pajamų (individualios veiklos pajamų). Atsakydama į paklausimą pateikė Pažymą apie
žemės ūkio veiklos subjekto pajamas laikotarpiui nuo 2014-06-03 iki 2015-06-03 (1 metų laikotarpis iki
paramos paraiškos pateikimo). Pateiktoje pažymoje nurodė, kad žemės ūkio veiklos pajamų dalis sudaro
62,17 procentų, tačiau nepateikė finansinės atskaitomybės dokumentų įrodančių, kad pajamos iš žemės
ūkio veiklos per 1 metų laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo (t. y. nuo 2014-06-03 iki 2015-06-03)
sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos veiklos pajamų.
Atliekant paraiškos vertinimą buvo siųsti du paklausimai dėl ūkio priskyrimo prie specializuoto ūkio.
Pareiškėja 2015 m. gruodžio 31 d. gautame atsakyme į paklausimą (reg. Nr. GDTR-2070) pateikė
patikslintus ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentus, iš kurių nustatyta, kad pajamos iš
paraiškoje nurodyto specializuoto augalininkystės sektoriaus sudaro 44,78 proc. (134754 Lt x 100 : 300936
Lt = 44,78 proc.) visų ūkio veiklos pajamų, t. y. mažiau kaip 45 proc. visų ūkio veiklos pajamų. Visos ūkio
veiklos pajamos už ataskaitinius metus (2014 m): 109004 Lt (iš augalininkystės produkcijos pardavimo) +
25750 Lt (dotacijos) + 166182 Lt (pajamos iš individualios veiklos) = 300936 Lt, pajamos iš specializuoto
ūkio sektoriaus: 109004 Lt + 25750 Lt = 134754 Lt.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta projektui negali būti skiriama parama ir Paraiška atmetama.
Pastaba: Jurgitos Ambrutės paraiškos Nr. 17VM-KT-15-1-03323-PR001 prašoma paramos suma
175 935.97 Eur.
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1.2. 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“

1.

17VM-KL-15-1-05348-PR001

Tomas Lukošius

2.

17VM-KL-15-1-05650-PR001

Kristina Gedmintaitė

3.

17VM-KT-15-1-05221-PR001

Saulius Rukštelis

Grąžinti projektą papildomai vertinti. Patikslinti išlaidų pagrįstumą ir reikalingumą tokio
dydžio ūkiui ir tokių investicijų įtaką ūkio gyvybingumui bei nustatyti projekto
atsiperkamumą.
Grąžinti projektą papildomai vertinti. Patikslinti srutovežio pagrįstumą ir reikalingumą
tokio dydžio ūkiui. Taip pat nustatyti iki kada planuojamos gauti ekologinės išmokos.
Grąžinti projektą papildomai vertinti. Patikslinti ekonominių rodiklių pagrįstumą. Taip pat
nustatyti iki kada planuojamos gauti ekologinės išmokos.

1.3. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas skirti paramą šiems projektams:
Eil.
Nr.
1

Paraiškos numeris

1.
2.

17VM-KA-15-1-04543-PR001
17VM-KL-15-1-04919-PR001

2

Siūloma didžiausia Paramos lyginamoji
paramos suma, Eur
dalis iki proc.
3
4
5
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
Gintas Cimakauskas
174 187
59,71605
Vaidotas Gelžinis
191 453
39,98993

Pareiškėjo pavadinimas

Rekomendacijos
6
Skirti paramą.
Skirti paramą.
Skirti paramą.

3.

17VM-KL-15-1-05375-PR001

Povilas Mickus

173 596

40,00000

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

4.

17VM-KT-15-1-03248-PR001

Vaidotas Valinčius

170 379

39,99995

Skirti paramą.

4
Skirti paramą.
5.

17VM-KE-15-1-05645-PR001

6.

17VM-KE-15-1-06028-PR001
Iš viso

Gedas Lukoševičius

327 007

70,00000

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

Mantautas Pocius

223 454
1 260 076

70,00000

Skirti paramą.

Posėdžio pirmininkas

Saulius Cironka

Posėdžio sekretorius

Jonas Pupius

Projektų atrankos komiteto nariai, nariai – stebėtojai:

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

Rimantas Krasuckis

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

Jolanta Armanavičienė

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

Milda Jusienė

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

Mindaugas Palionis

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

Jolanta Oleškevič

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

Rita Adomavičienė

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

Aušra Grygalienė

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

Evaldas Pranckevičius

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

Alma Valskytė

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

Remigijus Bagdonas

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

Gediminas Vagonis

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

