PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ ĮGYVENDINANT LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, I
ATRANKOS KOMITETO
2017 M. BIRŽELIO 9 D. POSĖDŽIO NR. 47 PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS
2017 m. birželio 12 d. Nr. 8D-300 (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. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas atidėti sprendimo priėimą šiems projektams:
Eil.
Paraiškos kodas
Pareiškėjo
Rekomendacijos
Nr.
pavadinimas
1

2

1.

17VM-KV-16-1-04231PR001

2.

17VM-KK-16-1-04157PR001

3
4
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
Gražinti projektą įvertinti iš naujo. Agentūrai pavedama patikslinti išlaidų
pagrįstumą (dėl ventiliatorių galingumo pagrįstumo, 15 000 l talpos pieno
Janė Druskienė
aušintuvo reikalingumo ir paaiškiniti kaip bus naudojamas melžimo robotas, kurio
talpa 500 l.)
Gražinti projektą įvertinti iš naujo. Agentūrai pavedama patikslinti numatomas
Antanas Juočionis
sąnaudas (žemės nuomos kainos pagrįstumas, žemės kainos pagrįstumas).

1.2. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas neskirti paramos šiems projektams:
Eil.
Paraiškos kodas
Pareiškėjo
Nr.
pavadinimas
1

1.

2

17VM-KK-16-1-04061-PR001

Rekomendacijos

3
4
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
Pareiškėjas Kęstutis Kavaliauskas 2016-06-30 pateikė paraišką Nr. 17VMKęstutis
Kavaliauskas
KK-16-1-04061-PR001 (toliau – Paraiška) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
PAK 2006-11-10 I PAK protokolas
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metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama
investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2016 metų,
patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 15 d.
įsakymu Nr. 3D-215 „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 2016 metų, patvirtinimo“
(toliau – Įgyvendinimo taisyklės). Bendra projekto vertė su PVM 614 448,83 Eur;
Projekto vertė be PVM 507 808,95 Eur, prašoma paramos suma 253 904,00 Eur.
Vadovaujantis Taisyklių1 16.2.4 papunkčiu, „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“. Šis reikalavimas netaikomas
Taisyklių 8.3 papunktyje nurodytai veiklai“. Pažymėtina, kad šis tinkamumo gauti
paramą reikalavimas taikomas Taisyklių 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytoms
remiamoms veikloms (Taisyklių 16.2 papunktis), o vadovaujantis Paraiškos
duomenimis pareiškėjas nurodė Taisyklių 8.1 papunktyje įrašytą remiamą veiklą
„žemės ūkio produktų gamyba“.
2017 m. kovo 17 d. pareiškėjui išsiųstas paklausimas Nr. S-KK-0220909 dėl
projekto tinkamumo gauti finansinę paramą, nes, vadovaujantis Ekonominio
gyvybingumo nustatymo taisyklėmis2, pagal pateiktas verslo plano finansines
prognozes projektas laikomas kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo
tinkamumo kriterijų. Ataskaitiniais metais finansinės atskaitomybės ataskaitose
pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta, planuojamojo laikotarpio metais
finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija taip pat tarpusavyje
nesusieta bei nepateikti duomenys, būtini ekonominio gyvybingumo rodikliams
apskaičiuoti. Paraiškos XIII lentelėje „Kita informacija“ atsakydamas į 35 klausimą,
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo
taisyklės, taikomos nuo 2016 metų, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 3D-215 „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 2016 metų,
patvirtinimo“.
2
Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės,
patvirtintos 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“.
1

3
pagal kurį nustatomas paramos paraiškos prioritetas, buvo nurodyta, kad įgyvendinus
projektą ūkio subjekto pelningumas padidės „3 proc. punktais ir daugiau“.
Pareiškėjui K. Kavaliauskui už tai buvo suteikti 9 prioritetiniai balai. Pagal pateiktas
finansines prognozes nėra galimybės apskaičiuoti grynojo pelningumo rodiklio ir
nustatyti prioriteto. Jūsų paprašyta pateikti verslo plano finansines prognozes, kurios
būtų tarpusavyje susietos ir būtų galima tiksliai apskaičiuoti ekonominio
gyvybingumo rodiklius. Taip pat paprašyta patikslinti ir kitus vertinant nustatytus
trūkumus bei netikslumus (pagal pateiktas finansines prognozes nėra galimybės
nustatyti projekto finansavimo šaltinių pagrįstumo; paprašyta patikslinti investicijos
(fermos rekonstrukcijos) pagrindimą, pateikti reikiamus dokumentus, kai projekte
numatyta pastato rekonstrukcija; patikslinti XII lentelę „Projekto priežiūros
rodikliai“; patikslinti duomenis apie valdomus žemės plotus; pateikti verslo plano
finansines prognozes, jei žemės panauda taptu žemės nuoma; nurodyti projekto
viešinimo priemones; pagrįsti investicijos inovatyvumą; pateikti komercinius
pasiūlymus; užpildyti verslo plano V lentelę „Informacija apie produkcijos gamybą ir
pardavimus“ ir kt.).
2017 m. balandžio 4 d. pateiktas atsakymas į paklausimą (reg. Nr. GDK1079). Tačiau pakoreguotos finansinės prognozės ir ataskaitinių metų verslo plane
pateikiami duomenys nesutampa su 2015 metų finansinės atskaitomybės ataskaitose
pateikiama informacija ir planuojamojo laikotarpio metais finansinės atskaitomybės
ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta, finansinių ataskaitų
prognozės nesusietos su jas detalizuojančiais verslo plano lentelių duomenimis
(informacija apie ūkio veiklos sąnaudas, balanse neužpildyti duomenys apie pasėlius,
atsargas ir. kt.). Taip pat atsakydamas į paklausimą pareiškėjas nepagrindė projekto
finansavimo šaltinio, pagal pateiktas finansines prognozes lėšų projekto finansavimui
nepakanka, nepateikta informacijos investicijos būtinumui pagrįsti (kaip bus
išnaudojamas planuojamos rekonstruoti fermos plotas auginamų galvijų skaičiui,
šėrimo technologija (verslo plane prognozuojamos sąnaudos pašarams 1 000–
5 000 Eur, atsargų ūkyje neprognozuojama, nors pievų ir ganyklų ūkyje yra apie 300
ha) ir kt.), nepateikta informacijos dėl investicijos inovatyvumo.
Dėl nustatytų netikslumų (nesutampa ataskaitinių metų duomenys finansinėse
ataskaitose ir prognozuojamose finansinėse prognozėse, nesusieti finansinių
prognozių duomenys, nepagrindžiamas projekto finansavimo šaltinis, nepateikta
informacijos investicijos būtinumui pagrįsti, nesusieti duomenys verslo plano
lentelėse ir finansinėse prognozėse, nepagrįstas projekto inovatyvumas ir kt.)
2017 m. balandžio 10 d. išsiųstas antras paklausimas Nr. S-KK-0222702.
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2017 m. balandžio 18 d. pateiktas atsakymas (reg. Nr. GDK-1229), kuriame
vėl pateikti netikslūs finansinių ataskaitų prognoziniai duomenys ir verslo plano
lentelės (klaidingai apskaičiuotos (neištaisytos) aukščiau nurodytos klaidos,
planuojamo laikotarpio metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama
informacija tarpusavyje nesusieta). Planuojamo laikotarpio metais finansinės
atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta ir klaidinga,
t. y. finansiniai straipsniai ir juos detalizuojančios finansinės eilutės tarpusavyje
nesusijusios: pinigų srautų prognozėje 2018 metų pabaigoje nurodytas 107 812,57
Eur pinigų ir pinigų ekvivalentas, o balanse nurodytas 24 841,57 Eur pinigų ir pinigų
ekvivalentas; atitinkamai 2019 metais – 125 712,57 Eur ir 47 741,57 Eur; 2020
metais – 148 512,57 Eur ir 75 208,57 Eur; 2021 metais – 178 539,57 Eur ir
108 985,57 Eur; 2022 metais – 215 501,57 Eur ir 198 462,57 Eur; 2023 metais – 260
978,57 Eur ir 294 889,57 Eur. Duomenys pateikti verslo plano VI lentelės
„Informacija apie ūkio subjekto veiklos sąnaudas“ skiltyje „Kitos sąnaudos“, kurioje
nurodomos sąnaudos, nepriskiriamos nei prie kintamų sąnaudų, nei prie pastovių
sąnaudų, tačiau į pelno (nuostolių) ataskaitą (2016–2023 m.) jos neįtrauktos.
Neteisingai nurodyti ir apskaičiuoti duomenys sudaro klaidingas verslo plano
finansines prognozes. Pagal pareiškėjo pateiktas finansinės atskaitomybės prognozes
planuojamu laikotarpiu nėra galimybės nustatyti, ar projekto finansavimui pakanka
nuosavų lėšų, ir nėra galimybės teisingai apskaičiuoti ekonominį gyvybingumą
apibūdinančių rodiklių.
Vadovaujantis Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13.2
papunkčiu, ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti, kaip
neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, jei planuojamo
laikotarpio metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija
tarpusavyje nesusieta. Ekonominio gyvybingumo taisyklių 14 punkte numatyta, kad
„ūkio subjektams, kurie pripažinti neatitinkančiais ekonominio gyvybingumo
tinkamumo kriterijaus dėl 13 punkte nurodytų priežasčių, ekonominį gyvybingumą
apibūdinantys rodikliai neskaičiuojami“. Taigi, vadovaujantis Ekonominio
gyvybingumo taisyklių 13.2 papunkčiu ir 14 punktu, ekonominį gyvybingumą
apibūdinantys rodikliai yra neskaičiuojami.
Vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 16.2.4 papunkčiu („Pareiškėjas
neįrodė, kad verslo planas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus, kaip
nurodyta Ekonominio gyvybingumo taisyklėse“) bei visa išdėstyta informacija,
projektas pripažintas netinkamu gauti Europos Sąjungos paramą pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį
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turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, todėl parama nėra
skiriama.
1.3. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas skirti paramą šiems projektams:
Siūloma didžiausia
Paramos
Eil.
Pareiškėjo
Paraiškos numeris
paramos suma,
lyginamoji
Nr.
pavadinimas
Eur
dalis iki proc.
1
5
2
3
4
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
1.
17VM-KK-16-1-03739-PR001
Dainius Venckus
144 130
29,00000
Alsių žemės ūkio
2.
17VM-KS-16-1-03982-PR001
278 818
28,99991
bendrovė
3.
17VM-KE-16-1-04250-PR001
Jonas Švažas
121 010
37,00000
Giedrė Genevičiūtė4.
17VM-KK-16-1-03602-PR001
117 978
35,00000
Janonė

Rekomendacijos
6

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

5.

17VM-KK-16-1-03736-PR001

Odeta Venckuvienė

125 280

29,00000

Skirti paramą.

6.
7.

17VM-KK-16-1-03168-PR001
17VM-KV-16-1-04053-PR001
Iš viso

Antanas Bričkus
Jan Grinevič

160 515
156 124
1 103 855

39,97983
46,67384

Skirti paramą.
Skirti paramą.

Posėdžio pirmininkas

Saulius Savickis

Posėdžio sekretorius

Jonas Pupius

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

Rimantas Krasuckis

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

Mindaugas Palionis

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

Vaidotas Prusevičius

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

Artūras Ugenskas
Evaldas Pranckevičius
Inga Miknevičiūtė

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

Audrius Penkauskas
Vincas Andriuškevičius
Donatas Montvila

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

Alma Valskytė
Eglė Kairienė

