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
2018 M. RUGSĖJO 18 D. POSĖDŽIO NR. 12 PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS

2018 m. rugsėjo 19 d. Nr. 8D-479 (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

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“
1.

Jurbarko rajono savivaldybės
administracija

20KI-KT-17-1-02468-PR001

131 607

80,00000

Rekomenduoti
įgyvendinti.

skirti

paramą

projektui

2

2.

Jurbarko rajono savivaldybės
administracija

20KI-KT-17-1-02474-PR001

95 644

80,00000

3.

UAB „Pakruojo vandentiekis“

20KI-KS-17-1-02686-PR001

44 672

80,00000

4.

UAB „Pakruojo vandentiekis“

20KI-KS-17-1-02687-PR001

44 837

80,00000

5.

Kazlų Rūdos savivaldybės
administracija
Kėdainių rajono savivaldybės
administracija
Kretingos rajono savivaldybės
administracija
Kretingos rajono savivaldybės
administracija
Širvintų rajono savivaldybės
administracija
Zarasų rajono savivaldybės
administracija
Mažeikių rajono savivaldybės
administracija
Mažeikių rajono savivaldybės
administracija
Trakų rajono savivaldybės
administracija
Vilniaus rajono savivaldybės
administracija
Vilniaus rajono savivaldybės
administracija
Šakių rajono savivaldybės
administracija
Šakių rajono savivaldybės
administracija

20KI-KM-17-1-02655-PR001

96 000

80,00000

20KI-KK-17-1-02218-PR001

26 001

80,00000

20KI-KL-17-1-02482-PR001

160 000

80,00000

20KI-KL-17-1-02576-PR001

120 359

80,00000

20KI-KV-17-1-02322-PR001

114 136

80,00000

20KI-KU-17-1-02574-PR001

197 515

80,00000

20KI-KE-17-1-02608-PR001

117 791

80,00000

126 184

80,00000

20KK-KV-17-1-02350-PR001

163 499

80,00000

20KI-KV-17-1-02394-PR001

14 064

80,00000

20KI-KV-17-1-02551-PR001

118 669

80,00000

20KK-KM-17-1-02640-PR001

94 689

80,00000

20KI-KM-17-1-02659-PR001

165 940

80,00000

1 831 607

-

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

20KI-KE-17-1-02604-PR001

IŠ VISO:

Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
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2.
Eil.
Nr.
1.

Neskirti paramos šiems projektams:
Paraiškos kodas

20KI-KP-17-1-02527-PR001

Pareiškėjo pavadinimas

Rekomendacijos

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Pareiškėja) projektas
„Rokiškio rajono Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės paviršinio vandens
sutvarkymas ir su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimas“ (paraiška pateikta
2017 m. rugsėjo 29 d., registracijos Nr. 20KI-KP-17-1-02527-PR001) (toliau –
Projektas) yra netinkamas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėje“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimtis
infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų 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“ (2017 m. birželio 6 d.
Rokiškio rajono savivaldybės įsakymo Nr. 3D-376 redakcija) (toliau – Įgyvendinimo taisyklės), nes Projekto
administracija
įgyvendinimo metu numatyta investuoti į žemės sklypus, atliekant melioracijos
darbus, tačiau Pareiškėja nėra užtikrinusi žemės sklypų teisėto valdymo, kaip tai
numatyta Įgyvendinimo taisyklių 12.3 papunktyje.
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“ (2017 m. birželio 30
d. įsakymo Nr. 3D-447 redakcija) (toliau – Administravimo taisyklės), 63 punktu
„Tinkamumo skirti paramą vertinimo metu yra nustatoma, ar paramos paraiška yra
tinkama finansuoti pagal atitinkamą Programos priemonę, atsižvelgiant į
bendrąsias Programos ir Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytas
tinkamumo sąlygas ir reikalavimus. Tinkamumo skirti paramą vertinimo metu gali
būti atliekama patikra vietoje.“ Atliekant tinkamumo skirti paramą vertinimą „turi
būti įvertinta paramos paraiškos atitiktis tinkamumo sąlygoms ir reikalavimams
gauti paramą.
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Įgyvendinimo taisyklių 12.3 papunktyje nustatyta, jog „žemę, pastatus ir
inžinerinius statinius, į kuriuos planuojama investuoti paramos lėšas, pareiškėjas
turi valdyti, naudoti ir disponuoti jais pagal nuomos, panaudos, patikėjimo sutartis
arba kitus teisėto valdymo, naudojimo ir disponavimo nekilnojamuoju turtu
įrodymo dokumentus, kuriuose, be kita ko, nurodytas nekilnojamojo
turto savininko sutikimas vykdyti projekte numatytas veiklas. Papildomai taikomi
šie reikalavimai:<<…>>12.3.1. nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo įrodymo daiktinės teisės, juridiniai faktai turi būti įregistruoti VĮ
„Registrų centras“ nuo paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės
laikotarpio pabaigos;<< Įgyvendinimo taisyklių 12.3.3 papunktyje nurodyta, kad
žemės sklypo nuosavybės arba kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinantys
dokumentai neprivalomi Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 (toliau
– STR) 4 priede nurodytais atvejais;“ Projektas yra pateiktas pagal Įgyvendinimo
taisyklių 7.2.2.3 papunktį (nustatyta iš: 2016 m. lapkričio 2 d. Projektinio
pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – Projektinis pasiūlymas),
kuriame nurodyta, kad planuojamos atlikti veiklos atitinka Įgyvendinimo taisyklių
7.2.2.3 papunktį, taip pat Projekto dokumentuose nurodyta, kad Projekto tikslas –
Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės paviršinio vandens sutvarkymas ir
su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimas, projekto veikla – drenažo sistemų
rekonstravimas). Su paraiška pateiktame Editos Balčiūnienės IĮ parengto techninio
darbo projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad Projekte numatoma įrengti
bendro naudojimo perteklinio vandens nuvedimo sistemas, rekonstruojant
melioracijos
statinius,
lokalinėse
sąmatose
nurodyta,
kad
bus
rekonstruojami/naujai įrengiami drenažo rinktuvai, vandens nuleistuvai, drenažo
žiotys, drenažo šuliniai, t. y. numatoma rekonstruoti/įrengti statinius, kurie pagal
Melioracijos įstatymo 5 punktą (2010 m. balandžio 27 d. redakcija) priskirtini
melioracijos statiniams („Melioracijos statiniai – melioracijai naudojami įvairūs
statiniai (grioviai, slenksčiai, greitvietės, vandens pralaidos, drenažo rinktuvai ir
sausintuvai, siurblinės, tvenkinių žemės užtvankos, pylimai, drėkinimo
vamzdynai, šuliniai, vandens nuleistuvai ir kiti).“ Pagal Statybos techninio
reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (toliau – STR 2017) 10
punktą „melioracijos statiniai vandens ištekliams naudoti ir aplinkai nuo žalingo
vandens poveikio saugoti“ priskiriami hidrotechnikos statiniams. STR 2017 5.2
papunktyje nurodyta, kad inžineriniai statiniai pagal paskirtį yra skirstomi šias
grupes: susisiekimo komunikacijas (5.2.1 p.), inžinerinius tinklus (5.2.2 p.),
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hidrotechnikos statinius (5.2.3 p.), kitus inžinerinius statinius (5.2.4 p.), t. y.
hidrotechnikos statiniai nepatenka į inžinerinių tinklų grupę. Atsižvelgiant į tai,
aktualu yra STR 4 priedo 1.3 papunktis, tačiau jame nustatyta išimtis galioja tik
valstybinėje žemėje tiesiant inžinerinius tinklus ir statant jiems funkcionuoti
būtinus statinius: „1.3. tiesiant valstybinėje žemėje susisiekimo komunikacijas ar
inžinerinius tinklus ir statant jiems funkcionuoti būtinus statinius;“, t. y. STR 4
priede minima išimtis negalioja tuo atveju, kai yra rekonstruojami hidrotechnikos
statiniai. Tad tampa aišku, kad, statant hidrotechnikos statinius galioja
Įgyvendinimo taisyklių 12.3.1 p. nustatytas reikalavimas ir Įgyvendinimo taisyklių
12.3.3 p. nurodyta išimtis dėl žemės sklypų nuosavybės arba kito valdymo ar
naudojimo teisės patvirtinimo dokumentų neprivalomumo negali būti taikoma.
Taip pat STR 4 priedo 1.3 p. yra skirtas valstybinei žemei, tad išimtis privačioje
žemėje negalioja ir galioja Įgyvendinimo taisyklių 12.3.1 p. nustatytas
reikalavimas.
Vadovaujantis Administravimo taisyklių 42 punktu, kuriame nustatyta, jog „Jeigu
dėl paramos paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos, trūkstamų
dokumentų, Mokėjimo agentūra negali įvertinti paramos paraiškos, ji turi paprašyti
pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją.<...>“, 2017 m.
spalio 11 d. Pareiškėjai buvo išsiųstas paklausimas Nr. S-PA-0244486, kuriame
buvo paprašyta paaiškinti, kodėl skiriasi bendros projekto vertės ir prašomos
paramos sumos 2016 m. lapkričio 2 d. Projektiniame pasiūlyme dėl regiono
projekto įgyvendinimo (toliau – Projektinis pasiūlymas) nuo nurodytų Projekto
paraiškos formoje. 2017 m. spalio 23 d. gauta patikslinta Projekto paraiškos forma
su paaiškinimu, kad, vedant paraiškos duomenis per ŽŪMIS sistemą, dėl
nesklandumų sistemoje buvo nekorektiškai atvaizduotos visos Projekto sumos (ne
toje vietoje pažymėtas sveikus skaičius atskiriantis kablelis). 2018 m. gegužės 30
d. Pareiškėjai išsiųstas paklausimas Nr. S-PA-0262169, kuriame buvo paprašyta
nurodyti žemės sklypų, kuriuose bus atliekami Projekte numatyti darbai, unikalius
/ kadastrinius numerius bei ištaisyti kitus netikslumus arba pateikti reikiamus
dokumentus. Pareiškėja, atsakydama į paklausimą, 2018 m. birželio 13 d.
(dokumento registracijos Nr. BR5.1-6939) (toliau – Atsakymas) pateikė netikslų
sklypų, kuriuose bus atliekami Projekte numatyti darbai, sąrašą (su nurodytu
klaidingu žemės sklypo registravimo numeriu, kuris nerastas VĮ Registrų centro
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje (toliau – NTR)), todėl 2018 m. liepos
4 d. Pareiškėjai buvo išsiųstas paklausimas Nr. S-PA-02674914 dėl minėto sąrašo
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1.

20KI-KP-17-1-02513-PR001

patikslinimo. Pareiškėjos atsakymas su patikslintu sąrašu gautas 2018 m. liepos 12
d. (dokumento registracijos Nr. BR5.1-8371). Nustatyta, kad Įgyvendinimo
taisyklių 12.3.1 p. nustatyto reikalavimo neatitinka šie sklypai: kadastro Nr.
7390/0006:271, 7390/0006:288, 7390/0006:279, 7390/0006:43, 7390/0006:287,
7390/0006:343, 7390/0006:340, 7390/0006:365, 7390/0006:22, 7390/0006:485,
7390/0006:370, 7390/0006:454, 7390/0006:4, 7390/0006:218, 7390/0006:63,
7390/0006:44, 7390/0006:290, 7390/0006:238, 7390/0006:95, 7390/0006:473,
7390/0006:165, 7390/0006:381, 7390/0006:310, 7390/0006:48, 7390/0006:484,
7390/0006:18, 7390/0006:430, 7390/0006:423, 7390/0006:267, 7390/0006:446,
7390/0006:464, 7390/0006:467, 7390/0006:453, 7390/0006:46, nes pagal NTR
duomenis nustatyta, kad sklypai yra valdomi fizinių asmenų ir nėra sudarytos
sutartys su privačiais asmenimis dėl žemės valdymo kaip turi būti pagal Taisyklių
12.3.1 p. ir tos sutartys dar turi būti įregistruotos VĮ „Registrų centras“ dėl žemės
valdymo galimybės nuo paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės
laikotarpio pabaigos, taigi žemės sklypai nėra valdomi Pareiškėjos kaip to
reikalauja Įgyvendinimo taisyklių 12.3 papunktis.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, į tai, jog Pareiškėja neužtikrina
teisėto žemės sklypų, kuriuose bus atliekami hidrotechnikos statinių
rekonstrukcijos darbai, valdymo kaip nustatyta Įgyvendinimo taisyklių 12.3.1,
12.3.3 papunkčiuose, Projektas pripažintas netinkamu paramai gauti kaip
neatitinkantis Įgyvendinimo taisyklių 12.3.1, 12.3.3 papunkčiuose nustatyto
tinkamumo kriterijaus.
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Pareiškėja) projektas
„Rokiškio rajono Čedasų, Salų miestelių ir Lailūnų kaimo vietovių paviršinio
vandens sutvarkymas ir su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimas“ (paraiška
pateikta 2017 m. rugsėjo 29 d., registracijos Nr. 20KI-KP-17-1-02513-PR001)
(toliau – Projektas) yra netinkamas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros
Rokiškio rajono savivaldybės 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
administracija
atnaujinimas kaimo vietovėje“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių
mažos apimtis infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos
paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų 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
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mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos
paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (2017 m. birželio 6 d.
įsakymo Nr. 3D-376 redakcija) (toliau – Įgyvendinimo taisyklės), nes Projekto
įgyvendinimo metu numatyta investuoti į žemės sklypus, atliekant melioracijos
statinių rekonstrukcijos darbus, tačiau Pareiškėja nėra užtikrinusi žemės sklypų
teisėto valdymo, kaip tai numatyta Įgyvendinimo taisyklių 12.3 papunktyje.
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“ (2017 m. birželio
30 d. įsakymo Nr. 3D-447 redakcija) (toliau – Administravimo taisyklės), 63
punktu („Tinkamumo skirti paramą vertinimo metu yra nustatoma, ar paramos
paraiška yra tinkama finansuoti pagal atitinkamą Programos priemonę,
atsižvelgiant į bendrąsias Programos ir Programos priemonės įgyvendinimo
taisyklėse nustatytas tinkamumo sąlygas ir reikalavimus. Tinkamumo skirti
paramą vertinimo metu gali būti atliekama patikra vietoje.“), atliekant tinkamumo
skirti paramą vertinimą, turi būti įvertinta paramos paraiškos atitiktis tinkamumo
sąlygoms ir reikalavimams gauti paramą.
Įgyvendinimo taisyklių 12.3 papunktyje nustatyta, jog „žemę, pastatus ir
inžinerinius statinius, į kuriuos planuojama investuoti paramos lėšas, pareiškėjas
turi valdyti, naudoti ir disponuoti jais pagal nuomos, panaudos, patikėjimo sutartis
arba kitus teisėto valdymo, naudojimo ir disponavimo nekilnojamuoju turtu
įrodymo dokumentus, kuriuose, be kita ko, nurodytas nekilnojamojo
turto savininko sutikimas vykdyti projekte numatytas veiklas. Papildomai taikomi
šie reikalavimai:<<…>>12.3.1. nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo įrodymo daiktinės teisės, juridiniai faktai turi būti įregistruoti VĮ
„Registrų centras“ nuo paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės
laikotarpio pabaigos;<< Įgyvendinimo taisyklių 12.3.3 papunktyje nurodyta, kad
žemės sklypo nuosavybės arba kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinantys
dokumentai neprivalomi Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 (toliau
– STR) 4 priede nurodytais atvejais;“ Projektas yra pateiktas pagal Įgyvendinimo
taisyklių 7.2.2.3 papunktį (nustatyta iš: 2016 m. lapkričio 3 d. Projektinio
pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – Projektinis pasiūlymas),
kuriame nurodyta, kad planuojamos atlikti veiklos atitinka Įgyvendinimo taisyklių
7.2.2.3 papunktį, taip pat Projekto dokumentuose nurodyta, kad Projekto tikslas -
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Čedasų, Salų miestelių ir Lailūnų kaimo vietovių paviršinio vandens sutvarkymas
ir su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimas, projekto veikla – drenažo
sistemų rekonstravimas). Su paraiška pateiktame Editos Balčiūnienės IĮ parengto
techninio darbo projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad Projekte numatoma
įrengti bendro naudojimo perteklinio vandens nuvedimo sistemas, rekonstruojant
melioracijos
statinius,
lokalinėse
sąmatose
nurodyta,
kad
bus
rekonstruojami/naujai įrengiami drenažo rinktuvai, vandens nuleistuvai, drenažo
žiotys, drenažo šuliniai, t. y. numatoma rekonstruoti/įrengti statinius, kurie pagal
Melioracijos įstatymo 5 punktą (2010 m. balandžio 27 d. redakcija) priskirtini
melioracijos statiniams („Melioracijos statiniai – melioracijai naudojami įvairūs
statiniai (grioviai, slenksčiai, greitvietės, vandens pralaidos, drenažo rinktuvai ir
sausintuvai, siurblinės, tvenkinių žemės užtvankos, pylimai, drėkinimo
vamzdynai, šuliniai, vandens nuleistuvai ir kiti).“ Pagal Statybos techninio
reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (toliau – STR 2017) 10
punktą „melioracijos statiniai vandens ištekliams naudoti ir aplinkai nuo žalingo
vandens poveikio saugoti“ priskiriami hidrotechnikos statiniams. STR 2017 5.2
papunktyje nurodyta, kad inžineriniai statiniai pagal paskirtį yra skirstomi šias
grupes: susisiekimo komunikacijas (5.2.1 p.), inžinerinius tinklus (5.2.2 p.),
hidrotechnikos statinius (5.2.3 p.), kitus inžinerinius statinius (5.2.4 p.), t. y.
hidrotechnikos statiniai nepatenka į inžinerinių tinklų grupę. Atsižvelgiant į tai,
aktualu yra STR 4 priedo 1.3 papunktis, tačiau jame nustatyta išimtis galioja tik
valstybinėje žemėje tiesiant inžinerinius tinklus ir statant jiems funkcionuoti
būtinus statinius: „1.3. tiesiant valstybinėje žemėje susisiekimo komunikacijas ar
inžinerinius tinklus ir statant jiems funkcionuoti būtinus statinius;“, t. y. STR 4
priede minima išimtis negalioja tuo atveju, kai yra rekonstruojami hidrotechnikos
statiniai. Tad tampa aišku, kad, statant hidrotechnikos statinius galioja
Įgyvendinimo taisyklių 12.3.1 p. nustatytas reikalavimas ir Įgyvendinimo taisyklių
12.3.3 pap. nurodyta išimtis dėl žemės sklypų nuosavybės arba kito valdymo ar
naudojimo teisės patvirtinimo dokumentų neprivalomumo negali būti taikoma.
Taip pat STR 4 priedo 1.3 p. yra skirtas valstybinei žemei, tad išimtis privačioje
žemėje negalioja ir galioja Įgyvendinimo taisyklių 12.3.1 p. nustatytas
reikalavimas.
Vadovaujantis Administravimo taisyklių 42 punktu, kuriame nustatyta, jog „Jeigu
dėl paramos paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos, trūkstamų
dokumentų, Mokėjimo agentūra negali įvertinti paramos paraiškos, ji turi paprašyti
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pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją.<...>“, 2017 m.
spalio 20 d. Pareiškėjai buvo išsiųstas paklausimas Nr. S-PA-0245606, kuriame
buvo paprašyta paaiškinti, kodėl skiriasi bendros projekto vertės ir prašomos
paramos sumos 2016 m. lapkričio 3 d. Projektiniame pasiūlyme dėl regiono
projekto įgyvendinimo (toliau – Projektinis pasiūlymas) nuo nurodytų Projekto
paraiškos formoje. 2017 m. spalio 23 d. gauta patikslinta Projekto paraiškos forma
su paaiškinimu, kad, vedant paraiškos duomenis per ŽŪMIS sistemą, dėl
nesklandumų sistemoje buvo nekorektiškai atvaizduotos visos Projekto sumos (ne
toje vietoje pažymėtas sveikus skaičius atskiriantis kablelis). 2018 m. gegužės 31
d. Pareiškėjai išsiųstas paklausimas Nr. S-PA-0262327, kuriame buvo paprašyta
nurodyti žemės sklypų, kuriuose bus atliekami Projekte numatyti darbai,
unikalius/kadastrinius numerius bei ištaisyti kitus netikslumus arba pateikti
reikiamus dokumentus. Pareiškėja, atsakydama į paklausimą, 2018 m. birželio 13
d. (dokumento registracijos Nr. BR5.1-6935) (toliau – Atsakymas) pateikė sklypų,
kuriuose bus atliekami Projekte numatyti darbai, sąrašą (nustatyta, kad
patikslintoje paraiškos formoje nurodyti 48 žemės sklypų, kuriuose įgyvendinamas
Projektas, kadastro numeriai (vienas numeris nerastas VĮ Registrų centro
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje (toliau – NTR)), tačiau Atsakymo 6
punkte nurodė, jog numato vykdyti darbus 58 žemės sklypuose), todėl 2018 m.
liepos 4 d. Pareiškėjai buvo išsiųstas paklausimas Nr. S-PA-02644918 dėl sąrašo
patikslinimo. Pareiškėjos atsakymas su patikslintu sąrašu gautas 2018 m. liepos 12
d. (dokumento registracijos Nr. BR5.1-8367). Nustatyta, kad Įgyvendinimo
taisyklių 12.3.1 pap. nustatyto reikalavimo neatitinka šie sklypai: kadastro Nr.
7377/0002:228, 7377/0002:238, 7377/0002:135, 7377/0002:217, 7377/0002:161,
7377/0002:237, 7377/0002:110, 7377/0002:175, 7377/0002:141, 7377/0002:256,
7377/0002:114, 7315/0003:409, 7315/0003:468, 7315/0003:449, 7315/0003:246,
7315/0003:445, 7315/0003:54, 7315/0003:421, 7315/0003:147, 7315/0003:148,
7315/0003:437, 7315/0003:65, 7315/0003:228, 7315/0003:463, 7315/0003:333,
7315/0003:29, 7315/0003:358, 7315/0003:320, 7315/0003:452, 7315/0003:22,
7315/0003:59, 7315/0003:67, 7315/0003:30, 7350/0001:412, 7350/0001:484,
7350/0001:100,
7350/0001:306,
7350/0001:211,
7350/0001:343,
7350/0001:283,
7350/0001:396,
7350/0001:227,
7350/0001:443,
7350/0001:440,
7350/0001:432,
7350/0001:253,
7350/0001:276,
7350/0001:275, 7350/0001:492, 7350/0001:344, 7350/0001:43, 7350/0001:63,
7350/0001:390 (pagal NTR duomenis nustatyta, kad sklypai yra valdomi fizinių
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asmenų ir nėra sudarytos sutartys su privačiais asmenimis dėl žemės valdymo kaip
turi būti pagal Taisyklių 12.3.1 p. ir tos sutartys dar turi būti įregistruotos VĮ
„Registrų centras“ dėl žemės valdymo galimybės nuo paraiškos pateikimo
dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos) ir kadastro Nr. 7315/0003:463
(pagal NTR duomenis valstybei priklausantis sklypas, kurį panaudos būdu valdo
Rokiškio rajono savivaldybė, t. y. ne Pareiškėja).
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, į tai, jog Pareiškėja neužtikrina
teisėto žemės sklypų, kuriuose bus atliekami hidrotechnikos statinių
rekonstrukcijos darbai, valdymo kaip nustatyta Įgyvendinimo taisyklių 12.3.1,
12.3.3 papunkčiuose, Projektas pripažintas netinkamu paramai gauti kaip
neatitinkantis Įgyvendinimo taisyklių 12.3.1, 12.3.3 papunkčiuose nustatyto
tinkamumo kriterijaus.
Posėdžio pirmininkas

Darius Liutikas

Posėdžio sekretorė

Jelena Dokudovič
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