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SVARSTYTA. Dėl projektų, finansuotinų 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 Neskirti paramą šiems projektams:
Pastaba. Stulpelis „Paramos lyginamoji dalis proc.“ pildomas tik projektams, kuriems rekomenduojama skirti paramą.
Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo
pavadinimas

Rekomendacijos

1

2

3

4

PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITĮ „PARAMA MIŠKŲ INFRASTRUKTŪRAI GERINTI“
17MI-KU-15-1-06147-PR001

1.

UAB „MBR LT“

UAB „MBR LT“ (toliau – Pareiškėja) projektas „Kelio projektas miške“ (toliau – Projektas) (paraiška
pateikta 2015 m. birželio 30 d., registracijos Nr. 17MI-KU-15-1-06147-PR001) (toliau – Paraiška) yra
netinkamas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ įgyvendinimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 3D411 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“
veiklos srities „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo“ (toliau –
Taisyklės), 20.15 papunktyje nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus.

Taisyklių 20.15 papunktyje nurodyta, kad „kartu su paramos paraiška pateikiamas bendras visam
projektui infrastruktūros techninis projektas, kai toks projektas yra privalomas pagal teisės aktų
reikalavimus, arba projektiniai pasiūlymai <...>. Infrastruktūros techninis projektas <...> ir statybą,
rekonstravimą leidžiantis dokumentas pateikiamas iki pirmojo mokėjimo prašymo, jei kartu su paramos
paraiška nebuvo pateikti. Jei projekte numatyta nesudėtingų statinių <...> statyba ar rekonstravimas,
kartu su paramos paraiška pareiškėjas pateikia nustatyta tvarka atsakingų institucijų suderintą
supaprastintą statybos ar rekonstravimo projektą (kai jis privalomas) arba kitus bendruosius projektinius
dokumentus (sklypo planą su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija, statybos
ar rekonstravimo vertės skaičiavimas ir aiškinamasis raštas). <...>.“.
Pareiškėja su paraiška nepateikė nei vieno iš Taisyklių 20.15 papunktyje nurodytų dokumentų:
infrastruktūros techninio projekto arba projektinių pasiūlymų. Vadovaujantis Administravimo taisyklių
42 punktu ir negavus su paraiška Taisyklių 20.15 papunktyje nurodytų dokumentų (infrastruktūros
techninio projekto arba projektinių pasiūlymų) 2015 m. rugpjūčio 26 d. raštu Nr. BRK-7650 (10.3.8.)
„Dėl reikiamų dokumentų pateikimo / duomenų tikslinimo“ buvo paprašyta pareiškėjos pateikti 20.15
papunktyje nurodytus dokumentus. 2015 m. rugsėjo 30 d. (praėjus duotam dokumentų pateikimo
terminui, kuris suėjo 2015 m. rugsėjo 18 d.) buvo gautas atsakymas: „Techninį projektą pateiksime kartu
su pirmu mokėjimo prašymu. Pridedame schemą kuri buvo naudojama apklausiant dėl darbų kainos“.
Taisyklių 20.15 papunktyje yra aiškiai nurodyta, kad infrastruktūros techninį projektą galima pateikti iki
pirmojo mokėjimo prašymo, tačiau projektiniams pasiūlymams tokia išimtis nėra nustatyta, tad su
paraiška turėjo būti pateikiami projektiniai pasiūlymai, o su pirmuoju mokėjimo prašymu tuomet būtų
galima teikti infrastruktūros techninį projektą.
Pareiškėja neatitinka ir kito Taisyklių 20.3 papunktyje nurodyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus „projekto veikla ir išlaidos yra tiesiogiai susijusios su remiama veikla, nurodyta šių Taisyklių IV
skyriuje“ ir Taisyklių 33.1-33.2 papunkčiuose nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų kriterijų: „33.1.
būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje; 33.2. realiai suplanuotos, pagrįstos ir
neviršijančios vidutinių rinkos kainų;“, kadangi nepateikus jokių kelio statybos dokumentų, neįmanoma
nustatyti ar paraiškos VII skyriaus „Tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas“ ir VIII skyriaus „Tinkamų
finansuoti išlaidų pagrindimas“ lentelėse nurodytos kelio statybos išlaidos yra: tiesiogiai susijusios su
remiama veikla, būtinos projektui vykdyti, realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių
rinkos kainų.
Pareiškėjos pateiktame AB SEB bankas sąskaitos išraše lėšų likutis 2015 m. Rugsėjo 17 d. Nurodytas 51
016,21 eur neatitinka paraiškos ix skyriuje „Projekto finansavimo šaltiniai“ pareiškėjos nurodytos
informacijos apie privačių lėšų dydį (58 408,15 eur). Taip pat nustatytas neatitikimas tarp paraiškos IX
skyriaus 4 eilutėje nurodytos bendros projekto vertės – 140 280 eur ir paraiškos III skyriaus „informacija
apie projektą, kuriam prašoma paramos“ 5 eilutės „bendra projekto vertė su PVM“, nurodytos sumos –
140 184 eur. Tokiu būdu pareiškėja neatitinka taisyklių 20.5 papunkčio reikalavimų „20.5. Pareiškėjas
<...> užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas bei nuosavas lėšas,

nurodytas ir pagrįstas paramos paraiškoje. <...>.“, kadangi pilnai nepagrindžia nuosavų lėšų dalies.
1.2. Grąžinti projektai:
1.

17MI-KS-15-1-03913-PR001

Valdas Gasparavičius

47 778

80

Grąžinti projektą pakartotinai vertinti. Pavesti NMA atlikti miško kelio
įrengimo kainos ekspertizę dėl kainos pagrįstumo.

Posėdžio pirmininkas

Gintas Saulius Cironka

Posėdžio sekretorius

Karolis Gineika

Posėdžio nariai, nariai – stebėtojai:

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

Vilius Martusevičius

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

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

Giedrė Kornijenkienė

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

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

Vilma Daugalienė

.......................... Aušra Grygalienė

............................. Artūras Ugenskas

Donatas Vaikasas

................................ Alina Šileikienė
............................... Gediminas Mažeika

