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Komiteto narių ar juos pavaduojančių asmenų raštu pateiktų nuomonių suvestinė:
Atstovaujama įstaiga,
Pritarimas projektui
pareigos
taip / ne
Žemės ūkio ministrė, komiteto
taip
pirmininkė
Gintas Saulius Cironka Žemės ūkio viceministras, komiteto
nebalsavo
pirmininko pavaduotojas
Tomas Razauskas
Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos
nebalsavo
pažangos departamento Kaimo reikalų ir
darnios plėtros skyrius, vedėjas
Vidmantas Dvilaitis
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba,
taip
patarėjas
Nerijus Aleksiejūnas
Užsienio reikalų ministerijos Europos
taip
Sąjungos departamentas, direktoriaus
pavaduotojas
Gintas Umbrasas
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija,
ne
prezidiumo narys
Kultūros ministerijos Strateginio planavimo
Dovilė Jaugaitė
ir kontrolės departamento Europos Sąjungos
taip
paramos skyrius, vyriausioji specialistė
Guoda Burokienė
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga,
nebalsavo
pirmininkė
Rita Armonienė
Ūkio ministerijos Europos Sąjungos
taip
paramos koordinavimo departamentas,
direktorė
Sergejus Krišpinovičius Vidaus reikalų ministerijos Regioninės
politikos departamentas, direktoriaus
taip
pavaduotojas
Algis Gaižutis
Lietuvos miškų savininkų asociacija,
ne
valdybos pirmininkas
Linas Jonauskas
Aplinkos viceministras
nebalsavo
Lina Gužienė
Lietuvos pramonininkų konfederacija,
taip
atstovė
Jonas Talmantas
Lietuvos ūkininkų sąjunga, pirmininkas
ne
Zofija Cironkienė
Lietuvos daržovių augintojų asociacija,
ne
direktorė

Eil Vardas,
Nr. pavardė
1.
Virginija Baltraitienė
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
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16.

Zita Dubickienė

17.
18.

Laisvūnas Bartkevičius
Algis Baravykas

19.

Žymantas Morkvėnas

20.

Dalius Dapkus

21.

Loreta Maskaliovienė

22.

Raimondas Paškevičius

23.

Antanas Maziliauskas

24.

Kęstutis Jankauskas

25.

Andrius Martinonis

26.

Vytautas Ruzgas

27.

Klavdija Stepanova

28.

Povilas Žagunis

29.
30.

Andriejus Stančikas
Česlovas Tallat-Kelpša

Balsavo iš viso (kvorumas)

Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir
valstybės turto valdymo departamentas,
direktoriaus pavaduotoja
Socialinės apsaugos ir darbo viceministras
Lietuvos kiaulių augintojų asociacija,
direktorius
Asociacijos „Aplinkosaugos koalicija“
narys, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“,
direktorius
Lietuvos entomologų draugija,
viceprezidentas
Finansų ministerijos ES struktūrinės
paramos valdymo departamentas, direktorė
Švietimo ir mokslo ministerijos ES paramos
koordinavimo departamentas, direktorius
Lietuvos universitetų rektorių
konferencija, atstovas
Lietuvos verslo konfederacija,
generalinio direktoriaus pavaduotojas
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų asociacija, projektų vadovas
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro
Žemdirbystės institutas, direktorius
Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė
Lietuvos savivaldybių asociacija, narys,
Panevėžio rajono savivaldybė, meras
Žemės ūkio rūmai, pirmininkas
Lietuvos žvėrelių augintojų asociacija,
pirmininkas
yra

Balsų už / prieš
Galutinis sprendimas (pritarta / nepritarta)

taip
taip
ne
ne
ne
taip
taip
taip
taip
nebalsavo
taip
taip
taip
ne
nebalsavo
24
16/8
pritarta

PRIDEDAMA. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos pakeitimo projekto
protokoliniai sprendimai, 46 lapai.
Komiteto pirmininkė,
žemės ūkio ministrė

Apklausos raštu sekretorė

Virginija Baltraitienė

Gailutė Pikūnaitė

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ATRANKOS KRITERIJŲ
PROTOKOLINIS SPRENDIMAS
TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ
Vilnius
Nr.
1.

Atrankos kriterijų nustatymo priežastys ir
Siūlomi pakoreguoti atrankos kriterijai
prielaidos
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai ,,Parama investicijoms į žemės
ūkio valdas“ projektų atrankos kriterijų nustatymo
Atsižvelgdami į Žemės ūkio ministerijos Teisės
departamento pateiktą išaiškinimą dėl atrankos
kriterijaus Nr. 9 taikymo (šis reikalavimas diskriminuoja
pareiškėjus,
pažeidžia
Lietuvos
Respublikos
Konstitucijos 35 straipsnį, kuriame yra numatyta teisė
piliečiams laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas
ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi
Konstitucijai ir įstatymams), patiksliname priemonės
,,Investicijos į materialųjį turtą veiklos srities
,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ projektų
atrankos kriterijus, taikomus paramos paraiškoms,
teikiamoms
2014–2020
metų
programiniu
laikotarpiu.
Atrankos kriterijus Nr. 9 yra išbraukiamas iš kriterijų
sąrašo ir jam buvusi suteikta 10 balų suma paskirstoma
atrankos kriterijams Nr. 3 ir Nr. 5 (šių kriterijų reikšmės
padidinamos po 5 balus).
Vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.1305/2013
dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
(OL 2013 L 347, p. 487) 74 straipsnio a dalimi, prašome
pateikti nuomonę dėl patikslintų atrankos kriterijų.

Projektų atrankos kriterijai:
1. Pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra didesnis kaip 27 622 Lt
(nuo 2015 m. sausio 1 d. – didesnis kaip 8 000 Eur), bet mažesnis kaip 86 320 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. –
mažesnis kaip 25 000 Eur) – suteikiama 20 balų;
2. Pareiškėjo patirtis prioritetinėje veikloje, kuriai prašoma paramos (nustatoma pagal tai, kiek metų
nepertraukiamai pareiškėjas deklaravo prioritetinę veiklą, kuriai prašo paramos, tiesioginių išmokų paraiškose.
Tuo atveju, kai pareiškėjas nevykdo deklaravimo, nustatoma pagal ūkininko ūkio ar juridinio asmens
registravimo pažymėjimo datą):
- didesnė negu 5 metai – suteikiama 20 balų;
- didesnė negu 4 metai , iki 5 metų – suteikiama 15 balų;
- didesnė negu 3 metai , iki 4 metų – suteikiama 10 balų.
3. Ūkio subjekto veiklos ekonominis efektyvumas (priklausomai nuo prašomos paramos dydžio) – suteikiama
10 15 balų:
3.1. Ūkio subjekto vidinė grąžos norma yra didesnė kaip 5 proc. (taikoma, kai prašoma daugiau kaip 172 640
Lt paramos (nuo 2015 m. sausio 1 d. – daugiau kaip 50 000 Eur) – suteikiama 10 15 balų;
3.2. Ūkio subjekto grynasis pelningumas, įgyvendinus projektą, padidėja daugiau kaip 2 proc. punktais
(taikoma, kai prašoma mažiau kaip 172 640 Lt paramos (nuo 2015 m. sausio 1 d. – mažiau kaip 50 000 Eur) –
suteikiama 10 15 balų;
4. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo:
- daugiau kaip 20 procentinių punktų – suteikiama 15 balų;
- nuo 10 iki 20 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
- nuo 5 iki 10 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 5 balai.
5. Pareiškėjas yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys:
- daugiau negu 2 metai – suteikiami 5 10 balų;
- nuo 1 iki 2 metų – suteikiami 2 5 balai.

4
6. Ūkyje diegiamos inovacijos – suteikiama 10 balų (projekto inovatyvumas vertinamas, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta Projektų inovatyvumo vertinimo metodika);
7. Pareiškėjas (ūkininkas ar juridinio asmens darbuotojas) ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos
paraiškos pateikimo dalyvavo mokymuose, susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje
(pateiktas mokymų organizatoriaus išduotas pažymėjimas) – suteikiami 5 balai;
8. Pareiškėjas dalyvavo Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėje ,,Naudojimasis
konsultavimo paslaugomis“ ir gavo konsultacijas pagal pirmąją šios priemonės veiklos sritį klausimais dėl
ūkio atitikimo teisės aktų nustatytiems valdymo bei geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimams –
suteikiami 5 balai.
9. Pareiškėjas ne mažiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo yra žemės ūkio produktų
gamintojų asociacijos, veikiančios visoje Lietuvos valstybės teritorijoje, narys – suteikiama 10 balų.

Pritariu/nepritariu (pabraukti pasirinktą variantą)
_____________________________
Komiteto nario vardas, pavardė

___________________
parašas

