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SVARSTYTA. Dėl projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.
NUTARTA:
Atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūros) pateiktas projektų vertinimo ataskaitas, teikti tokias
rekomendacijas:
1.Neskirti paramos šiam projektui:
Eil.
Pareiškėjo
Paraiškos kodas
Rekomendacijos
Nr.
pavadinimas
1
2
3
4
PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
VEIKLOS SRITIS „PARAMA MIŠKŲ INFRASTRUKTŪRAI GERINTI“
1.
Gedimino Dainio (toliau – Pareiškėjas) projektas „Vidaus kelio G. Dainio miške
įrengimas“ (toliau – Projektas) (paraiška pateikta 2016 m. birželio 29 d., registracijos Nr.
17MI-KA-16-1-03707-PR001 (toliau – Paraiška)) yra netinkamas gauti paramą pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį
turtą“ veiklos srities „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ įgyvendinimo taisykles
patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu
Nr. 3D-411 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“
įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nes neatitinka Taisyklių 20.2
papunktyje nustatyto tinkamumo kriterijaus: „projektas atitinka šių Taisyklių III skyriuje
17MI-KA-16-1-03707-PR001
Gediminas Dainys
nurodytus prioritetus, tikslines sritis ir prisideda prie kompleksinių tikslų įgyvendinimo“.
Projektas neprisideda prie Taisyklių III skyriuje nurodytų prioritetų:
5.1 papunkčio, skatinti tvarų miškų valdymą, 5.2 papunkčio, didinti miškų ūkio
perspektyvumą. Taip pat neprisideda prie Taisyklių 6 punkte nurodytos Priemonės
veiklos srities tikslinės srities: miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miško
plotų plėtra remiant miško kelių įrengimą, rekonstrukciją.
Pareiškėjas su paraiška pateikė patvirtintą miškotvarkos projektą, kuriame be numatomo
tiesti kelio suprojektuota ir mašinų stovėjimo aikštelė, stalai su suolais, lauko tualetas ir
kt. Miškotvarkos projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad valda patenka į
rekreacinio vystymo teritoriją. Veiklos kryptis pagal bendrąjį rajono planą kultūrinis –
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Posėdžio pirmininkas

pažintinis turizmas – kelionės ir poilsis gamtoje ir kultūrinėje aplinkoje. Prie ežero
išraižytas raguvas siūloma pritaikyti pasivaikščiojimo takams, poilsio aikštelėms.
Kraštovaizdžio kirtimų projektu siekiama pagerinti valdos rekreacinį stovį. Pareiškėjo
valdomame miško žemės plote kirtimai pagal miškotvarkos projektą jau atlikti.
Paraiškoje pateiktas projekto aprašymas, kuriame išskirtas projekto tikslas – pagerinti
Gedimino Dainio miško pravažumą įrengiant kelią, paaiškino, kad miškas ribojasi su
vandens telkiniu (Liškiavio ežeras), miško pravažumas svarbus ne tik miško savininkui
bet ir aplinkiniams, taip pat poilsiautojams, siekiantiems patekti iki ežero.
Remiantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos 2017 m. birželio 19 d.
posėdžio protokolo nutariamąja dalimi „Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemones VI komiteto 2017 m. birželio 19 d.
posėdžio Nr. 8 protokolo nutariamoji dalis“ Nr. 8D-316(5.50) (toliau – Nutariamoji
dalis), projektas grąžintas pervertinti (dėl projekto atitikties veiklos srities prioritetams).
Pareiškėjui 2017 m. birželio 23 d. el. paštu buvo parašytas paklausimas, prašant
paaiškinti kaip Projektas atitiks veiklos srities prioritetus, kokią naudą duos kelias
miškui, miško savininkui ar kitiems miškininkystės veikla užsiimantiems subjektams.
Pareiškėjas atsakydamas į paklausimą argumentavo, kad naujai įrengtas kelias
pasitarnaus tvarkant krituolius bei transportuojant ruošiamą medieną, taip pat nurodė,
kad kelio įrengimas užtikrins efektyvesnį medienos apdorojimą, malkų ruošimo
technikos patekimą į mišką.
Įvertinus tai, kad miškotvarkos projekte numatyti kirtimai jau yra atlikti, numatomas
tiesti kelias miškininkystės veiklai nepasitarnautų. Kelio įrengimas numatytas pareiškėjo
valdomame sklype, pareiškėjo sklype ir baigiasi, su šalia esančiais miško sklypais
nebūtų besiribojantis, todėl kitiems miškininkystės veikla užsiimantiems subjektams jis
neduotų jokios naudos.
Atsižvelgiant į tai, kad Paraiška neatitinka Taisyklių 20.2 papunktyje nurodytų
tinkamumo gauti paramą kriterijaus, Paraiška atmetama.
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