LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS
PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRIČIŲ „PARAMA INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS
APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“ IR „PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ“, XV
ATRANKOS KOMITETO
2017 M. LAPKRIČIO 8 D. POSĖDŽIO NR. 1 PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS
2017 m. lapkričio 8 d. Nr. 8D -537 (5.50)
Vilnius
SVARSTYTA. Dėl projektų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir
gamtos paveldą, kraštovaizdį“, tinkamumo gauti paramą.
NUTARTA. Atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pateiktas projektų vertinimo
ataskaitas, teikti šias rekomendacijas:
1. Skirti paramą šiems projektams:
Eil.
Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Siūloma
didžiausia
paramos
suma, Eur

1

2

3

4

Didžiausia
galima
paramos
lyginamoji
dalis iki,
proc.
5

Rekomendacijos

6
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1.

20KI-KP-17-1-01809-PR001

Biržų rajono savivaldybės
administracija

200 000

80,00000

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

2.

20KI-KP-17-1-01820-PR001

Biržų rajono savivaldybės
administracija

160 280

79,99960

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

3.

20KI-KL-17-1-01671-PR001

Kretingos rajono
savivaldybės administracija

98 015

79,99983

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

4.

20KI-KT-17-1-01724-PR001

UAB „Šilalės vandenys“

161 517

79,99970

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

5.

20KI-KK-17-1-01134-PR001

Kauno rajono savivaldybės
administracija

200 000

80,00000

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

6.

20KI-KK-17-1-01144-PR001

Kauno rajono savivaldybės
administracija

200 000

80,00000

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

7.

20KK-KK-17-1-01049-PR001

Kauno rajono savivaldybės
administracija

199 761

79,18288

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

8.

20KI-KS-17-1-01655-PR001

196 763

79,99991

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

9.

20KI-KK-17-1-02232-PR001

Akmenės rajono
savivaldybės kultūros
centras
Raseinių rajono
savivaldybės administracija

41 568

80,00000

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

10.

20KI-KK-17-1-01512-PR001

Kauno rajono savivaldybės
administracija

200 000

80,00000

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

1 657 904

-

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

Paraiškos kodas

20KI-KT-17-1-01826-PR001

Pareiškėjo pavadinimas

Rekomendacijos

Šilalės rajono savivaldybės
Šilalės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Pareiškėja) projektas
administracija
„Žadeikių laisvalaikio salės rekonstrukcija“ (toliau – Projektas) (paraiška pateikta
2017 m. liepos 19 d., registracijos Nr. 20KI-KT-17-1-01826-PR001) (toliau –
Paraiška) yra netinkamas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių
mažos apimties infrastruktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir
gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau –
Taisyklės), nes Projekto įgyvendinimo metu visi planuojami atlikti darbai
(Žadeikių laisvalaikio salės paprastasis remontas) patenka į Taisyklių 24.16
papunktyje nurodytą neremiamų išlaidų kategoriją.
Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
administravimo taisyklių, patvirtintų 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“ (toliau –
Administravimo taisyklė), 64.4 papunkčiu atliekant tinkamumo skirti paramą
vertinimą turi būti įvertintas projekto išlaidų tinkamumas finansuoti ir viešosios
paramos lyginamoji dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų.
Taisyklių 24 punkto, kuriame išvardintos ,,Netinkamų finansuoti išlaidų
kategorijos“ 24.16 papunktyje nurodytos ,,paprastojo (einamojo) remonto
išlaidos;“, t. y. šios išlaidos yra netinkamos finansuoti.
Pateiktoje Paraiškoje yra nurodyta, kad šio Projekto įgyvendinimo metu
planuojama atlikti laisvalaikio salės rekonstrukciją. Paraiškos VII skyriaus
lentelės „Pareiškėjo atitiktis tinkamumo sąlygoms ir reikalavimams paramai
gauti“ 3 klausime pareiškėjas nurodė, kad projektas bus įgyvendinamas pastate,
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2.

20KI-KK-17-1-01675-PR001

kurio unikalus numeris yra 8794-9002-5025. Iš Nekilnojamojo turto registro
duomenų nustatyta, kad Nr. 8794-9002-5025 yra įregistruotas pastatas –
laisvalaikio salė. Su Paraiška pateiktame Techniniame projekte nurodyta, kad
statinio rūšis yra paprastasis remontas (pastatas – laisvalaikio salė), objektas –
kultūros paskirties pastato paprastasis remontas, numatyti statybos darbai –
pastato, t. y. Laisvalaikio salės statinio, kapitalinis remontas (modernizacija).
2015-03-17 Techninės specifikacijos 2 priede „Specialieji architektūros
reikalavimai“ Nr. 7/15 yra nurodytas detalizuotas statinio projekto pavadinimas
„Žadeikių kultūros paskirties pastato (unikalus Nr. 8794-9002-5025) paprastojo
remonto, administracinės paskirties pastato (unikalus Nr. 8794-9002-5014)
rekonstravimo ir pagalbinės ūkio paskirties pastato (unikalus Nr. 8794-90025036) griovimo darbai“ (atkreipiame dėmesį, kad administracinės paskirties
pastato rekonstravimui ir pagalbinės ūkio paskirties pastato griovimo darbams
išlaidų finansuoti neprašoma). UAB Statybos projektų ekspertizės centro
sudarytame 2016-02-03 Projekto bendrosios ekspertizės akte Nr. 569175(15)/1/2015 nurodyta, kad projekte pateikiami pastato – laisvalaikio salės
paprastojo remonto sprendimai.
Remiantis Techninio projekto dokumentais bei projekto ekspertize,
nustatyta, kad Projekto įgyvendinimo metu planuojamų atlikti statybos darbų
rūšis – paprastasis remontas, o paprastojo (einamojo) remonto išlaidos patenka
tarp netinkamų finansuoti išlaidų kategorijų (Taisyklių 24.16).
Atsižvelgiant į tai, kad Projekte planuojamų atlikti statybos darbų rūšis –
paprastasis remontas patenka į Taisyklių 24.16 papunktyje nustatytų netinkamų
finansuoti išlaidų kategoriją, visos Projekte numatytos investicijos yra
netinkamos finansuoti bei dėl to, nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma yra
lygi 0 Eur. Pagal Administravimo taisyklių 73 punktą būtų siūloma 0 Eur
paramos suma, toks siūlymas neteikiamas, nes nėra prasmės jį teikti (siūlyti
sudaryti paramos sutartį su 0 Eur paramos suma (tiek yra tinkamų finansuoti
išlaidų) nėra tikslinga). Projektas yra netinkamas paramai gauti.
Kauno rajono savivaldybės
Kauno rajono savivaldybės administracijos (toliau – Pareiškėja) projektas
administracija
„Kauno r. Ilgakiemio kaimo infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas kaimo
bendruomenės poreikiams“ (toliau – Projektas) (paraiška pateikta 2017 m.
birželio 23 d., registracijos Nr. 20KI-KK-17-1-01675-PR001) (toliau – Paraiška)
yra netinkamas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
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3.

20KI-KU-17-1-02004-PR001

Molėtų rajono
savivaldybės
administracija

vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių
mažos apimties infrastruktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir
gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau –
Taisyklės), nes Projekto įgyvendinimo metu visi planuojami atlikti darbai
(Ilgakiemio mokyklos – darželio pastato paprastasis remontas) patenka į
Taisyklių 24.16 papunktyje nurodytą neremiamų išlaidų kategoriją.
Taisyklių 24 punkto, kuriame išvardintos ,,Netinkamų finansuoti išlaidų
kategorijos“ 24.16 papunktyje nurodytos ,,paprastojo (einamojo) remonto
išlaidos;“, t.y. šios išlaidos yra netinkamos finansuoti.
Pateiktoje Paraiškoje yra nurodyta, kad šio Projekto įgyvendinimo metu
planuojama atlikti mokyklos – darželio pastato paprastąjį remontą, kurio metu
bus atnaujintos patalpos (apie 600 kv. m.).
Remiantis Paraiškos, Projektavimo užduoties bei pateikto statinio
Techninio projekto dokumentais, nustatyta, kad Projekto įgyvendinimo metu
planuojamų atlikti statybos darbų rūšis – paprastasis remontas, kas yra neremtina
(Taisyklių 24.16).
Atsižvelgiant į tai, kad Projekte planuojamų atlikti statybos darbų rūšis –
paprastasis remontas patenka į Taisyklių 24.16 papunktyje nustatytų netinkamų
finansuoti išlaidų kategoriją, visos Projekte numatytos investicijos yra
netinkamos finansuoti bei dėl to, nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma yra
lygi 0 Eur. Pagal Administravimo taisyklių 73 punktą būtų siūloma 0 Eur
paramos suma, toks siūlymas neteikiamas, nes nėra prasmės jį teikti. Projektas
yra netinkamas paramai gauti.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos (toliau – Pareiškėja) projektas
„Molėtų r. Joniškio mokyklos – daugiafunkcio centro pastato renovacijos
užbaigimas“ (toliau – Projektas) (paraiška pateikta 2017 m. liepos 28 d.,
registracijos Nr. 20KI-KU-17-1-02004-PR001) (toliau – Paraiška) yra
netinkamas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
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infrastruktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių
mažos apimties infrastruktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir
gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau –
Taisyklės), nes Projekto įgyvendinimo metu visi planuojami atlikti darbai
(Joniškio mokyklos pastato paprastasis remontas) patenka į Taisyklių 24.16
papunktyje nurodytą neremiamų išlaidų kategoriją.
Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
administravimo taisyklių, patvirtintų 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“ (toliau –
Administravimo taisyklių), 64.4 papunkčiu atliekant tinkamumo skirti paramą
vertinimą turi būti įvertintas projekto išlaidų tinkamumas finansuoti ir viešosios
paramos lyginamoji dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų.
Taisyklių 24 punkto, kuriame išvardintos ,,Netinkamų finansuoti išlaidų
kategorijos“ 24.16 papunktyje nurodytos ,,paprastojo (einamojo) remonto
išlaidos;“, t. y. šios išlaidos yra netinkamos finansuoti.
Pateiktoje Paraiškoje yra nurodyta, kad šio Projekto įgyvendinimo metu
planuojama atlikti Joniškio mokyklos – pastato paprastąjį remontą, kurio metu
bus atnaujintos patalpos (apie 943,12 kv. m.).
Remiantis Paraiškos, Projektavimo užduoties bei pateikto statinio
Techninio projekto dokumentais, nustatyta, kad Projekto įgyvendinimo metu
planuojamų atlikti statybos darbų rūšis – paprastasis remontas, kas yra neremtina
(Taisyklių 24.16).
Atsižvelgiant į tai, kad Projekte planuojamų atlikti statybos darbų rūšis –
paprastasis remontas patenka į Taisyklių 24.16 papunktyje nustatytų netinkamų
finansuoti išlaidų kategoriją, visos Projekte numatytos investicijos yra
netinkamos finansuoti bei dėl to, nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma yra
lygi 0 Eur. Pagal Administravimo taisyklių 73 punktą būtų siūloma 0 Eur
paramos suma, toks siūlymas neteikiamas, nes nėra prasmės jį teikti (siūlyti
sudaryti paramos sutartį su 0 Eur paramos suma (tiek yra tinkamų finansuoti
išlaidų) nėra tikslinga). Projektas yra netinkamas paramai gauti.
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4.

20KI-KU-17-1-02247-PR001

Molėtų rajono
savivaldybės
administracija

Molėtų rajono savivaldybės administracijos (toliau – Pareiškėja) projektas
„Visuomeninės paskirties pastato Mindūnuose modernizavimas pritaikant
bendruomenės poreikiams“ (toliau – Projektas) (paraiška pateikta 2017 m.
rugpjūčio 14 d., registracijos Nr. 20KI-KU-17-1-02247-PR001) (toliau –
Paraiška) yra netinkamas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių
mažos apimties infrastruktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir
gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau –
Taisyklės), nes Projekte numatyta vykdyti veikla „Visuomeninės paskirties
pastatų (išskyrus privačios nuosavybės teise valdomus pastatus), rekonstravimas,
kapitalinis remontas, pritaikant juos kaimo bendruomenės poreikiams,
ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai; Visuomeninės paskirties pastatams
šildyti skirtų katilinių, naudojančių atsinaujinančios energijos resursus, statyba“
ir išlaidos (paprastojo remonto) neatitinka remiamos veiklos pobūdžio.
Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
administravimo taisyklių, patvirtintų 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“ (toliau –
Administravimo taisyklių), 64.4 papunkčiu atliekant tinkamumo skirti paramą
vertinimą turi būti įvertintas projekto išlaidų tinkamumas finansuoti ir viešosios
paramos lyginamoji dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų.
Projekto įgyvendinimo metu visi planuojami atlikti darbai (paprastasis
remontas Mindūnų administraciniame pastate) patenka į Taisyklių 24.16
papunktyje nurodytą netinkamų finansuoti išlaidų kategoriją.
Remiantis Paraiškos, Projektavimo užduoties bei pateikto statinio
Techninio projekto dokumentais, nustatyta, kad Projekto įgyvendinimo metu
planuojamų atlikti statybos darbų rūšis – paprastasis remontas, kas yra neremtina
(Taisyklių 24.16), todėl projektas neatitinka Taisyklių 13.4 papunkčio
reikalavimo, t. y. projekte numatyta vykdyti veikla ir išlaidos neatitinka pagal
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Priemonę remiamos veiklos pobūdžio.
Atsižvelgiant į tai, kad Projektas neatitinka Taisyklių 13.4 papunkčio
reikalavimo, Projektas yra netinkamas paramai gauti.
Posėdžio pirmininkas

Jurgita Stakėnienė

Posėdžio sekretorė

Andrėja Chursiakaitė

Projektų atrankos komiteto nariai:
................................ Inga Venciulytė

.............................. Remigijus Lipkevičius

................................ Ilona Javičienė

.............................. Dovilė Maliauskienė

................................ Snieguolė Valiulienė

.............................. Indrė Baliulytė

................................ Gintarė Muzikevičienė

.............................. Giedrė Andriuškevičė

................................ Tomas Tukačiauskas

................................
______________________

