LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. GRUODŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3D-672 „DĖL
LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2007–2013 METŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS TREČIOSIOS PRIORITETINĖS KRYPTIES „BENDRO INTERESO
PRIEMONĖS“ PRIEMONĖS „ŽVEJYBOS UOSTAI, PRIEPLAUKOS, IŠKROVIMO
VIETOS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. liepos 14 d.
______________________

3D-567
Nr. ______________________

Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymą
Nr. 3D-672 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos trečiosios
prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Žvejybos uostai, prieplaukos,
iškrovimo vietos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 147-5923; 2010,

Nr. 49-2395; 2011, Nr. 35-1664):
1. Išdėstau įsakymą nauja redakcija:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2007–2013 METŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS TREČIOSIOS PRIORITETINĖS KRYPTIES „BENDRO INTERESO
PRIEMONĖS“ PRIEMONĖS „ŽVEJYBOS UOSTAI, PRIEPLAUKOS, IŠKROVIMO
VIETOS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1198/2006 dėl
Europos žuvininkystės fondo (OL 2006 L 223, p. 1), 2007 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentu
(EB) Nr. 498/2007, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos
žuvininkystės fondo įgyvendinimo taisykles (OL 2007 L 120, p. 1), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2010 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1249/2010 (OL 2010 L 341,
p. 3), Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programa, patvirtinta 2007 m.
gruodžio 17 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C/2007/6703, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 190 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos įgyvendinimą, paskyrimo“
(Žin., 2007, Nr. 22-840; 2010, Nr. 51-2488) ir atsižvelgdamas į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus
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2007–2013 metų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-339 (Žin., 2007, Nr. 83-3404;
2011, Nr. 32-1511),
t v i r t i n u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos
trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Žvejybos uostai,
prieplaukos, iškrovimo vietos“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).“
2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų
veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės
„Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos“ įgyvendinimo taisyklėse:
2.1.išdėstau 2 punktą taip:
„2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo (OL 2006 L 223, p. 1), 2007 m. kovo 26 d.
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 498/2007, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo įgyvendinimo taisykles (OL 2007 L 120, p. 1), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentu (ES)
Nr. 1249/2010 (OL 2010 L 341, p. 3), Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų
veiksmų programa, patvirtinta 2007 m. gruodžio 17 d. Europos Komisijos sprendimu
Nr. C/2007/6703 (toliau – Veiksmų programa), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
vasario 13 d. nutarimu Nr. 190 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus
2007–2013 metų veiksmų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ (Žin., 2007, Nr. 22-840; 2010,
Nr. 51-2488) ir atsižvelgiant į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų
programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007
m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-339 (Žin., 2007, Nr. 83-3404; 2011, Nr. 32-1511)
(toliau – Veiksmų programos administravimo taisyklės).“;
2.2. įrašau 7 punkte po žodžio „dalis“ žodį „nuosavybės“;
2.3. išbraukiu 11 punkte žodžius „ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą“;
2.4. išdėstau 12.8 punktą taip:
„12.8. pareiškėjas įsipareigoja užtikrinti, kad atliekamos investicijos, kurioms prašoma
paramos, atitiks ES darbo saugos reikalavimus (Techninis reglamentas ,,Mašinų sauga“,
patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d.
įsakymu Nr. 28 (Žin., 2000, Nr. 23-601; 2007, Nr. 129-5249), Elektrotechninių gaminių saugos
techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos
standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 351/61
(Žin., 1999, Nr. 90-2663; 2001, Nr. 54-1932);“
2.5. išdėstau 12.10 punktą taip:
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„12.10. nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama, pareiškėjo privalo būti valdomas
nuosavybės, nuomos, panaudos, subnuomos, patikėjimo teise arba kitaip privalo būti užtikrinamas
teisėtas naudojimasis juo ne trumpesniam kaip 5 (penkerių) metų laikotarpiui nuo paramos
sutarties pasirašymo. Nekilnojamasis turtas negali būti areštuotas ar kitaip apribota jo valdymo
teisė. Jei nekilnojamasis turtas yra valdomas nuosavybės, nuomos, panaudos, subnuomos,
patikėjimo teise arba kitais pagrindais, nuosavybės, nuomos, panaudos, subnuomos, patikėjimo
teisės sutartys turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre. Nuomos, panaudos, subnuomos,
patikėjimo teise ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisės suteikimo
dokumentuose turi būti aptarta statybų galimybė arba pateiktas fizinio ar juridinio asmens,
valdančio žemę nuosavybės arba patikėjimo teise, rašytinis sutikimas vykdyti statybas. Jei
nuomos, panaudos, subnuomos, patikėjimo teisės sutarties terminas baigiasi anksčiau, paramos
gavėjas, prieš pasirašydamas paramos sutartį, turi jį pratęsti;“
2.6. pripažįstu netekusiu galios 14 punktą;
2.7. išdėstau 18 punktą taip:
„18. Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama parama iki 80 proc. visų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalies (20 proc.) bei visų
netinkamų finansuoti projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas. Kai paramos
paraiška teikiama su partneriu – savivaldybe arba valstybės įmone Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto direkcija, finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.“
2.8. išdėstau 21.1.4 punktą taip:
„21.1.4. ne daugiau kaip vienos N arba O kategorijos transporto priemonės įsigijimas,
(pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją
reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (Žin., 2008, Nr. 141-5606), jeigu įrodomas
jų techninis poreikis, ir kurios yra skirtos tiesiogiai projekto remiamai veiklai įgyvendinti, taip pat
išlaidos, susijusios su transporto priemonės pritaikymu žuvininkystės reikmėms. Tiekėjų
pateiktoje informacijoje (komerciniuose pasiūlymuose ar kt., įsigyjant prekę išduotoje sąskaitoje
faktūroje) turi būti nurodoma transporto priemonės kategorija ir kėbulo tipo kodas;“
2.9. išdėstau 21.2 punktą taip:
„21.2. investicijos, skirtos žuvininkystės produktų iškrovimo vietoms rekonstruoti ir
žvejų darbo sąlygoms iškrovimo vietose pagerinti pagal Žuvų išteklių naudotojų, žvejojančių
Baltijos jūros priekrantėje, žuvininkystės produktų iškrovimo, pirminio pardavimo ir supirkimo
vietų sąrašą.“;
2.10. išdėstau 21.2.4 punktą taip:
„21.2.4. ne daugiau kaip vienos N arba O kategorijos transporto priemonės įsigijimas,
(pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją
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reikalavimus, jeigu įrodomas jų techninis poreikis, ir kurios yra skirtos tiesiogiai projekto
remiamai veiklai įgyvendinti, taip pat išlaidos, susijusios su transporto priemonės pritaikymu
žuvininkystės reikmėms. Tiekėjų pateiktoje informacijoje (komerciniuose pasiūlymuose ar kt.,
įsigyjant prekę išduotoje sąskaitoje faktūroje) turi būti nurodoma transporto priemonės kategorija
ir kėbulo tipo kodas;“
2.11. išdėstau 21.3.4 punktą taip:
„21.3.4. ne daugiau kaip vienos N arba O kategorijos transporto priemonės įsigijimas,
(pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją
reikalavimus, jeigu įrodomas jų techninis poreikis, ir kurios yra skirtos tiesiogiai projekto
remiamai veiklai įgyvendinti, taip pat išlaidos, susijusios su transporto priemonės pritaikymu
žuvininkystės reikmėms. Tiekėjų pateiktoje informacijoje (komerciniuose pasiūlymuose ar kt.,
įsigyjant prekę išduotoje sąskaitoje faktūroje) turi būti nurodoma transporto priemonės kategorija
ir kėbulo tipo kodas;“
2.12. įrašau 24 punkte vietoj žodžių „ribotos trukmės“ žodį „netiesioginio“;
2.13. įrašau 37 punkte vietoj žodžių „verslo plane“ žodžius „veiklos apraše“;
2.14. išdėstau 49 punktą taip:
„49. Projektas turi būti pradėtas įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius ir įgyvendintas
per 36 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2015 m.
rugsėjo 1 d.“;
2.15. išdėstau 54 punktą taip:
„54. Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas taikomas biudžetinių įstaigų ir
viešųjų juridinių asmenų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas
(Žin., 2004, Nr. 25-745), Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 68-1633;
2004, Nr. 25-752) arba Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas (Žin., 1996,
Nr. 32-787; 2004, Nr. 7-128), įgyvendinamiems projektams, kurių toks paramos gavėjas negali
pradėti įgyvendinti iš nuosavų lėšų. Didžiausias projektui taikomas avanso dydis negali būti
didesnis nei 40 proc. visos projektui įgyvendinti skirtos sumos. Gavęs avansą paramos gavėjas
pradeda įgyvendinti projektą ir pirmąjį mokėjimo prašymą kartu su ataskaitinio laikotarpio išlaidų
pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais ir (arba) patvirtintomis jų kopijomis
teikia Agentūrai ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo avanso gavimo dienos. Jeigu per 3 mėnesius nuo
avanso gavimo dienos projektas nepradedamas įgyvendinti ir nepadaroma išlaidų, pareiškėjas per
5 darbo dienas privalo grąžinti avansą Agentūrai.“;
2.16. išdėstau 61 punktą taip:
„61. Paramos gavėjas turi įsitikinti, kad jo pateiktas mokėjimo prašymas yra tinkamai
sukomplektuotas. Pridedami visi reikalaujami dokumentai. Kartu su mokėjimo prašymu paramos
gavėjas pateikia ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo, išlaidų apmokėjimo įrodymo
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dokumentus ir (arba) jų patvirtintas kopijas. Visos projekto išlaidos turi būti patvirtintos išlaidų
apmokėjimo įrodymo dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos
įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515) 13 straipsnyje nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus, ir
kitais dokumentais.“;
2.17. išdėstau 72 punktą taip:
„72. Paramos gavėjas 5 metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos per 3 mėnesius
pasibaigus kiekvieniems kalendoriniams metams Agentūrai teikia projekto įgyvendinimo
ataskaitą. Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma pateikiama Agentūros interneto tinklalapyje
www.nma.lt.“;
2.18. išdėstau 80 punktą taip:
„80. Įgyvendindamas projektą, paramos gavėjas turi imtis informavimo ir viešinimo
priemonių Pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007−2013 metų veiksmų programą suteiktos
paramos viešinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m.
balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-232 (Žin., 2008, Nr. 48-1794; 2010, Nr. 31-1457).“;
2.19. įrašau 83.7 punkte vietoj žodžių „verslo plane“ žodžius „veiklos apraše“;
2.20. išdėstau 83.9 punktą taip:
„83.9. prieštarauja, kad duomenys apie skirtą paramą būtų viešinami visuomenės
informavimo tikslais pagal reglamento (EB) Nr. 498/2007 30 straipsnį ir 31 straipsnio antrosios
pastraipos d punktą;“
2.21. įrašau 83.10 punkte vietoj žodžio „nuosavybę“ žodį „turtą“.
3. Taisyklių 1 priede:
3.1. išdėstau VII skyriaus 9 punktą taip:
“

9.

Nekilnojamojo turto, į kurį planuojama investuoti,
nuosavybės, nuomos, panaudos, subnuomos, patikėjimo
teisę patvirtinantys dokumentai (sutartis, kuri yra rašytinė,
turi galioti ne mažiau kaip 5 (penkerius) metus nuo paramos
sutarties pasirašymo ir būti įregistruota VĮ Registrų centre).

□

|__|__|

„
3.2. pripažįstu netekusiu galios VII skyriaus 10 punktą.

Žemės ūkio ministras

Kazys Starkevičius
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Įsakymą rengė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento
(direktorius D. Nienius, tel. 2398 410) Europos Sąjungos paramos skyriaus (vedėja R. Daunytė,
tel. 239 1087) vyriausioji specialistė J. Skorupskaitė, tel. 2391 184.
Įsakymas skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje.

