LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES,
IX KOMITETO
2015 M. GRUODŽIO 21 D. POSĖDŽIO NR. 1 PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS
2015 m. gruodžio 21 d. Nr. 8D-629 (5.50)
Vilnius
SVARSTYTA. Dėl projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.
NUTARTA:
1. Atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūros) pateiktas projektų vertinimo ataskaitas,
teikti tokias rekomendacijas:
1.1. Skirti paramą šiems projektams:
Pastaba. Stulpelis „Paramos lyginamoji dalis proc.“ pildomas tik projektams, kuriems rekomenduojama skirti paramą.

Eil.
Nr.

1

1.

Didžiausia
Siūloma
galima
Pareiškėjo
maksimali
paramos
Paraiškos kodas
Rekomendacijos
pavadinimas
paramos
lyginamoji
suma, Eur
dalis iki,
proc.
2
3
4
5
6
PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLA „PARAMA ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKAI“
Biržų rajono Nemunėlio
17VD-KP-15-1-06724-PR001

melioracijos statinių

296 147

78,99991

Skirti paramą

naudotojų asociacija
PAK 2006-11-10 I PAK protokolas

2
Biržų rajono Drąseikių
2.

kaimo melioracijos
17VD-KP-15-1-06732-PR001

sistemų naudotojų

296 034

78,99991

Skirti paramą

296 248

78,99989

Skirti paramą

299 941

78,99991

Skirti paramą

266 203

78,99972

Skirti paramą

asociacija
Melioracijos sistemų
naudotojų asociacija
3.

17VD-KE-15-1-06600-PR001

„Birikų, Gintaučių
kaimų jungtinė
melioracija“
Melioracijos sistemų

4.

17VD-KP-15-1-06704-PR001

naudotojų asociacija
„Žilpamūšis“
Biržų rajono

5.

Pasvaliečių melioracijos
17VD-KP-15-1-06715-PR001

statinių naudotojų
asociacija

IŠ VISO
1.2 Neskirti paramos šiems projektams:
Eil.
Paraiškos kodas
Nr.
1
2

1 454 573
Pareiškėjo
pavadinimas
3

Rekomendacijos
4

PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLA „PARAMA ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKAI“
1.

17VD-KE-15-1-06681-PR001

Melioracijos
sistemų

Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Buožėnų melioracijos sistemų naudotojų
asociacija“ (toliau – Pareiškėja) projektas „Telšių rajono Buožėnų kadastrinės vietovės
Buožėnų ir Kalnėnų kaimų žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ (toliau –

naudotojų
asociacija
„Buožėnų
melioracijos
sistemų
naudotojų
asociacija“
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Projektas) (paraiška pateikta 2015 m. rugsėjo 29 d., registracijos Nr. 17VD-KE-15-1-06681PR001) (toliau – Paraiška) yra netinkamas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio
vandentvarkai“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3D-578 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio
vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nes neatitinka
Taisyklių 17.8.2 papunktyje nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus.
Taisyklių 17.8.2 papunktyje nurodyta, kad „nekilnojamasis turtas, tiesiogiai susijęs su
projekto įgyvendinimu ir į kurį investuojama, turi būti valdomas pareiškėjo ir jo partnerio (kai
paraiška teikiama kartu su partneriu): kai pareiškėjas ar jo partneris yra melioracijos statinių
naudotojų asociacija ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos
sutartį, ji pateikia asociacijos narių/fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės narių, veikiančių
pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių naudojamoje žemėje vykdomas projektas, nuosavybės
teisę, nuomą ar panaudą patvirtinančius dokumentus. Jei statiniai ir žemė yra valdomi nuomos,
panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys turi būti įregistruotos VĮ Registrų
centre paramos paraiškos pateikimo datai ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo
teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta melioracijos statinių rekonstrukcijos
galimybė.“.
Pareiškėja su Paraiška pateikė sąrašą 34 sklypų, kuriuose planuojama vykdyti projektą.
Pateiktą informaciją sutikrinus su VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro
duomenimis, nustatyta, kad nesilaikyta Taisyklių 17.8.2 nustatyto tinkamumo kriterijaus,
kadangi Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotos 3 sklypų nuomos / panaudos sutartys.
Nustatyta, jog yra neįregistruota sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-2011-5797, 2014 m. gegužės
25 d. panaudos sutartis, sudaryta su Pareiškėjos nare Margarita Gecevičiene, taip pat nėra
įregistruota sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-2011-5631, 2015 m. rugpjūčio 23 d. panaudos
sutartis, sudaryta su Margarita Gecevičiene ir nėra įregistruota sklypo, kurio unikalus Nr.
4400-2011-5831, 2014 m. gegužės 25 d. nuomos sutartis, sudaryta su Pareiškėjo nariu Albinu
Jurkaičiu.
Taip pat nustatyta, jog sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-2011-5797, panaudos sutartyje
bei sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-2011-5831, nuomos sutartyje nėra aptarta melioracijos
statinių rekonstrukcijos galimybė.
Projekto įgyvendinimo pabaiga, vadovaujantis Paraiškos III skyriaus „Informacija apie
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projektą, kuriam prašoma paramos“ 10 punktu, yra numatyta 2018 m. kovo 30 d., o
vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklės,
patvirtintos 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“ 3 punktu „Projekto kontrolės laikotarpis – laikotarpis nuo paskutinio mokėjimo
prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo iki paskutinio paramos
išmokėjimo ir penkerių metų laikotarpis nuo paskutinio paramos išmokėjimo, per kurį
tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi paramos paraiškoje ir (arba) paramos sutartyje
numatytų įsipareigojimų.“. Atsižvelgiant į tai, Sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-2011-5797,
sudaryta nuomos sutartis galioja iki 2019 m. gegužės 25 d., sklypo, kurio unikalus Nr. 44002011-5631, sudaryta panaudos sutartis galioja iki 2022 m. rugpjūčio 23 d., sklypo, kurio
unikalus Nr. 4400-2011-5831, nuomos sutartis galioja iki 2019 m. gegužės 25 d., o sklypo,
kurio unikalus Nr. 4400-0743-7734, sudaryta nuomos sutartis 1 ha su asociacijos nariu
Vaidotu Budreckiu (kita sklypo dalis, t. y. 1,07 ha apskritai nepriklauso jokiam asociacijos
nariui) galioja iki 2016 m. gegužės 27 d., t. y. trumpesniam terminui nei būsimas projekto
kontrolės laikotarpis.

2.

17VD-KL-15-1-06731-PR001

Brukšvų
polderio dalies
melioracijos
sistemų
rekonstrukcija
(III etapas)
Klaipėdos raj.,
Priekulės sen.,
Drevernos k.

Brukšvų polderio melioracijos sistemų naudotojų asociacijos (toliau – Pareiškėja)
projektas „Brukšvų polderio dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija (III etapas) Klaipėdos
raj., Priekulės sen., Drevernos k.“ (toliau – Projektas) (paraiška pateikta 2015 m. rugsėjo 30 d.,
registracijos Nr. 17VD-KL-15-1-06731-PR001) (toliau – Paraiška) yra netinkamas gauti
paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į
materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3D578 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į
materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nes neatitinka Taisyklių 17.8.2 papunktyje ir 18 punkte
nustatytų tinkamumo gauti paramą kriterijų.
Taisyklių 17.8.2 papunktyje nurodyta, kad „nekilnojamasis turtas, tiesiogiai susijęs su
projekto įgyvendinimu ir į kurį investuojama, turi būti valdomas pareiškėjo ir jo partnerio (kai
paraiška teikiama kartu su partneriu): kai pareiškėjas ar jo partneris yra melioracijos statinių
naudotojų asociacija ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos
sutartį, ji pateikia asociacijos narių/fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės narių, veikiančių

5
pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių naudojamoje žemėje vykdomas projektas, nuosavybės
teisę, nuomą ar panaudą patvirtinančius dokumentus. Jei statiniai ir žemė yra valdomi nuomos,
panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys turi būti įregistruotos VĮ Registrų
centre paramos paraiškos pateikimo datai ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo
teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta melioracijos statinių rekonstrukcijos
galimybė.“.
Pareiškėja su Paraiška pateikė sąrašą sklypų, kuriuose planuojama vykdyti projektą.
Pateiktą informaciją sutikrinus su VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro
duomenimis, nustatyta, kad trys sklypai iš 141 nėra valdomi asociacijos nario: sklypai, kurių
unikalus Nr. 5515-0003-0026, 5515-0003-0031 ir 5515-0003-0032 nuosavybės teise priklauso
Anicetai Cirtautienei, kuri nėra asociacijos narė. Pateiktame sklypų sąraše nurodyta, kad
minėti sklypai priklauso Lietuvos Respublikai.
Taisyklių 18 punkte numatyta, kad „statinių ir įrenginių, kurių nusidėvėjimas mažesnis
nei 45 proc., rekonstrukcija nefinansuojama (reikalavimas netaikomas vietinės reikšmės vidaus
keliams).“.
Pareiškėja su Paraiška pateikė VĮ Valstybės žemės fondo pažymą, kurioje nurodyta,
kad drenažo tinko nusidėvėjimas yra 25,11 proc., pralaidų – 25,38 proc., magistralinių griovių
– 44,45 proc. Iš Paraiškos ir jos priedų nustatyta, kad Pareiškėja paramos prašo drenažo
sistemų, griovių ir pralaidų rekonstrukcijai, tačiau šių statinių/įrenginių nusidėvėjimas nėra
pakankamas, t. y. nesiekia 45 proc.
3.

17VD-KP-15-1-06729-PR001

„Biržų rajono
Diemedžių
melioracijos
statinių
naudotojų
asociacija“

„Biržų rajono Diemedžių melioracijos statinių naudotojų asociacija“ (toliau –
Pareiškėja) projektas „Biržų rajono Diemedžių melioracijos statinių naudotojų asociacijos
melioracijos statinių rekonstravimas“ (toliau – Projektas) (paraiška pateikta 2015 m. rugsėjo
30 d., registracijos Nr. 17VD-KP-15-1-06729-PR001) (toliau – Paraiška) yra netinkamas gauti
paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į
materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3D578 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į
materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nes neatitinka Taisyklių 17.8.2 papunktyje nustatyto
tinkamumo gauti paramą kriterijaus.
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Taisyklių 17.8.2 papunktyje nurodyta, kad „nekilnojamasis turtas, tiesiogiai susijęs su
projekto įgyvendinimu ir į kurį investuojama, turi būti valdomas pareiškėjo ir jo partnerio (kai
paraiška teikiama kartu su partneriu): kai pareiškėjas ar jo partneris yra melioracijos statinių
naudotojų asociacija ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos
sutartį, ji pateikia asociacijos narių/fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės narių, veikiančių
pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių naudojamoje žemėje vykdomas projektas, nuosavybės
teisę, nuomą ar panaudą patvirtinančius dokumentus. Jei statiniai ir žemė yra valdomi nuomos,
panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys turi būti įregistruotos VĮ Registrų
centre paramos paraiškos pateikimo datai ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo
teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta melioracijos statinių rekonstrukcijos
galimybė.“.
Pareiškėja su Paraiška pateikė sąrašą sklypų, kuriuose planuojama vykdyti projektą.
Pateiktą informaciją sutikrinus su VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro
duomenimis, nustatyta, kad nesilaikyta Taisyklių 17.8.2 nustatyto tinkamumo kriterijaus,
kadangi Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotos 3 sklypų nuomos / panaudos sutartys.
Nustatyta, jog sklypai, kurių unikalūs Nr. 4400-1123-6136, 3618-0003-0024 ir 3618-00030038 priklauso nuosavybės teise ne Pareiškėjos nariui bei nėra įregistruotos šių sklypų nuomos
/ panaudos sutartys.
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1.3. Grąžinti projektai:

Eil.
Nr.

1

1.

Didžiausia
Siūloma
galima
Pareiškėjo
maksimali
paramos
Paraiškos kodas
Rekomendacijos
pavadinimas
paramos
lyginamoji
suma, Eur
dalis iki,
proc.
2
3
4
5
6
PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLA „PARAMA ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKAI“
Ožkėnų melioracijos
Grąžinti projektą pakartotinai vertinti. Pavesti NMA
sistemų naudotojų
17VD-KS-15-1-06616-PR001
x
x
patikslinti tinkamas finansuoti išlaidas.
asociacija
Melioracijos sistemų

2.

17VD-KS-15-1-06634-PR001

naudotojų asociacija

x

x

Grąžinti projektą pakartotinai vertinti. Pavesti NMA
patikslinti tinkamas finansuoti išlaidas.

x

x

Grąžinti projektą pakartotinai vertinti. Pavesti NMA
įvertinti pateiktą papildomą informaciją.

„Uogis“
Paičių melioracijos
3.

17VD-KL-15-1-06659-PR001

statinių naudotojų
asociacija

Posėdžio pirmininkas

Albinas Ežerskis

Posėdžio sekretorius

Rimantas Dambrauskas

Posėdžio nariai, nariai – stebėtojai:
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............................... Albinas Ežerskis

.................................. Jolanta Armanavičienė

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

............................... Saulius Jasius

.................................. Vilma Daugalienė

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

Vilimantas
Vaičiukynas

............................... Giedrė Kornijenkienė

.................................. Vaidas Vitukynas

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

Algis Kvaraciejus

............................... Goda Grebelienė

.................................. Audrius Kunigėlis

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

Jonas Račas

............................... Julius Mačiulaitis

.................................. Artūras Milašauskas

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

