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3D-903

______________________ Nr. ______________________

Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 10 d. įsakymą
Nr. 3D-81 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios
prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros
produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos srities
„Investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,
2009, Nr. 18-722, Nr. 85-3620; 2011, Nr. 33-1578):
1. Išdėstau įsakymą nauja redakcija:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2007–2013 METŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS ANTROSIOS PRIORITETINĖS KRYPTIES „AKVAKULTŪRA,
ŽVEJYBA VIDAUS VANDENYSE, ŽUVININKYSTĖS IR AKVAKULTŪROS
PRODUKTŲ PERDIRBIMAS IR RINKODARA“ PRIEMONĖS „ŽVEJYBA VIDAUS
VANDENYSE“ VEIKLOS SRITIES „INVESTICIJOS Į VIDAUS VANDENŲ ŽVEJYBOS
INFRASTRUKTŪRĄ“ 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 Europos
Komisijos 2007 m. gruodžio 17 d. 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;
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2010, Nr. 51-2488) ir atsižvelgdamas 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),
t v i r t i n u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos
antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir
akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos
srities „Investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).“
2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų
veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse,
žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus
vandenyse“ veiklos srities „Investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą“ 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 Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 17 d. 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. išbraukiu 8 punkte žodžius „ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą“.
2.3. išdėstau 9.4 punktą taip:
„9.4. pareiškėjas įsipareigoja užtikrinti, kad įgyvendintas projektas atitiks gyvūnų gerovės,
veterinarijos, higienos, maisto kokybės reikalavimus;“
2.4. išdėstau 9.5 punktą taip:
„9.5. pareiškėjas įsipareigoja užtikrinti, kad įgyvendintas projektas atitiks aplinkosaugos
reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymą (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105);“
2.5. įrašau 9.6 punkte vietoj žodžio „žuvininkystės“ žodį „žvejybos“.
2.6. išbraukiu 9.7 punkte raides „ES“.
2.7. išdėstau 9.10.1 punktą taip:
„9.10.1. statiniai, kuriuose pagal projektą atliekami kapitalinio remonto darbai,
rekonstrukcija ir (arba) kuriuose numatyta vykdyti projektą, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės
teise arba turi būti kitaip užsitikrinamas teisėtas naudojimasis jais (nuoma, panauda ir kt.) ne
trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Statinių nuomos ar
kito teisėto naudojimosi jais sutartis turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre iki paramos
paraiškos pateikimo Agentūrai dienos. Jei statiniai, kuriuose pagal projektą atliekami kapitalinio
remonto darbai, rekonstrukcija ir (arba) kuriuose numatyta vykdyti projektą, priklauso pareiškėjui
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bendrosios nuosavybės teise (kartu su kitais asmenimis), pateikiamas rašytinis bendraturčio (-ių)
sutikimas investuoti į jam (jiems) kartu su pareiškėju priklausantį turtą ir plėtoti verslo plane
numatytą veiklą ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos;“
2.8. išdėstau 9.10.2 punktą taip:
„9.10.2. naujas pastatytas statinys turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise ir negali
priklausyti pareiškėjui kartu su kitais asmenimis. Žemė po naujai statomais statiniais turi priklausyti
pareiškėjui nuosavybės teise arba turi būti kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis ja (nuoma,
panauda ir kt.) ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
Žemės nuomos ar kito teisėto naudojimosi ja sutartis turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto
registre iki paramos paraiškos pateikimo Agentūrai dienos. Jei žemė po naujais statiniais priklauso
pareiškėjui kartu su kitais asmenimis, pateikiamas rašytinis bendraturčio (-ių) sutikimas investuoti į
jam (jiems) kartu su pareiškėju priklausantį nekilnojamąjį turtą ir plėtoti verslo plane numatytą
veiklą ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.“
2.9. išdėstau 9.11 punktą taip:
„9.11. pareiškėjas įsipareigoja apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti
bus panaudota parama, ne trumpiau kaip 5 (penkeriems) metams nuo paramos sutarties pasirašymo
dienos. Projekto įgyvendinimo laikotarpiui apdrausti turtą draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų
didžiausia turto atkuriamąja verte, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į
atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas, taip pat pranešti
Agentūrai apie įvykusius draudžiamuosius įvykius ir gautinas draudimo išmokas;“
2.10. išdėstau 10.2 punktą taip:
„10.2. iškrovimo vieta iš Kuršių mariose žvejojančių laivų patvirtinta Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl Žuvininkystės produktų iškrovimo
vietų iš Kuršių mariose žvejojančių laivų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 31-1471);“
2.11. išdėstau 10.3 punktą taip:
„10.3 infrastruktūros objektas, kuriame neatliekami krovos darbai, tiesiogiai susijęs su
iškrovimo vieta, atitinkančia 10.1 ir 10.2 punktuose keliamus reikalavimus, t. y. objektas nuo
reikalavimus atitinkančios iškrovimo vietos yra nutolęs ne daugiau kaip 5 kilometrų spinduliu.“
2.12. išdėstau 11 punktą taip:
„11. Paramos paraiškos su partneriais neteikiamos.“
2.13. išdėstau 13 punktą taip:
„13. Didžiausia galima paramos projektui suma – 1 000 000 Lt.“
2.14. išdėstau 14 punktą taip:
„14. Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama parama iki 60 proc. visų tinkamų projekto
išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies (40 proc.) finansavimą užtikrina paramos gavėjas.
Kai paramos paraišką teikia savivaldybė, suteikiama iki 100 proc. parama.“
2.15. išdėstau 17.1 punktą taip:
„17.1. investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūros statybą, plėtimą, įrengimą ir
modernizavimą (krantinių, prieplaukų statyba, šaldyklų, sandėlių įrengimas, žuvų dorojimo ir
aprūpinimo ledu, vandeniu, kuru įrenginių įsigijimas, pirminio žuvų pardavimo plotų įrengimas ir
panašaus pobūdžio investicijos):“
2.16. išdėstau 17.2 punktą taip:
„17.2. projekto bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti ne
daugiau kaip 10 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (iki 5 proc. tinkamų finansuoti projekto
išlaidų gali būti skirta verslo planui parengti ir konsultuotis projekto įgyvendinimo klausimais);“
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2.17. išdėstau 23 punktą taip:
„23. Jei projekte numatyta naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis
remontas, statybą leidžiantis dokumentas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr.
32-788; 2001, Nr. 101-3597) (toliau – Statybos įstatymas) ir statybos techninio reglamento STR
1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944), nustatyta tvarka išduotas
statytojui, gali būti pateikti vėliausiai su pirmuoju (ne avansiniu) mokėjimo prašymu.“
2.18. išdėstau 28 punktą taip:
„28. Turi būti pateikiamas vienas paramos paraiškos egzempliorius ir prie paramos
paraiškos pridedamų dokumentų (originalų ir (arba) notaro patvirtintų dokumentų nuorašų)
komplektas. Jeigu pareiškėjas negali palikti dokumento originalo, jis turi pateikti originalą ir kopiją,
kurios atitiktis originalui patikrinama pirminio tikrinimo metu ir originalas grąžinamas pareiškėjui.
Paramos paraiška su priedais turi būti įsegta į segtuvą.“
2.19. pripažįstu netekusiu galios 31 punktą;
2.20. išdėstau 38 punktą taip:
„38. Paramos paraiškos vertinimo metu pareiškėjui gali būti siunčiami paklausimai dėl
papildomų duomenų ir (ar) dokumentų pateikimo, kreipiamasi į kitas institucijas dėl papildomos
informacijos pateikimo, pasitelkiami nepriklausomi ekspertai ir (arba) atliekamos patikros vietoje.
Tokiais atvejais paramos paraiškos vertinimas atitinkamai pratęsiamas paklausimo išsiuntimo ir
atsakymo gavimo, prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir
atsakymo gavimo, ekspertų atliekamo vertinimo ar patikros vietoje atlikimo laikotarpiui.“
2.21. išdėstau 39 punktą taip:
„39. Tuo atveju, kai užregistruotose paramos paraiškose visa pareiškėjų prašoma paramos
suma viršija planuojamą paskirstyti paramos sumą, Agentūra atlieka paramos paraiškų pirmumo
vertinimą ir sugrupuoja paramos paraiškas pagal paramos paraiškų pirmumo vertinimo kriterijus.“
2.22. išdėstau 40 punktą taip:
„40. Nustatyti paramos paraiškos pirmumo vertinimo kriterijai:
40.1. paramos paraišką teikia savivaldybė;
40.2. paramos paraišką teikiantis pareiškėjas prie projekto įgyvendinimo numato daugiausiai
prisidėti nuosavomis lėšomis (didžiausiu procentu).“
2.23. išdėstau 41 punktą taip:
„41. Pirmumas teikiamas paramos paraiškoms, kurios tenkina pirmąjį pirmumo kriterijų
„paramos paraišką teikia savivaldybė“. Jeigu likusioms paramos paraiškoms dar bus likę paramos
lėšų, taikomas antrasis paramos paraiškų pirmumo vertinimo kriterijus ir atrenkamos paramos
paraiškos atitinkančios kriterijų „paramos paraišką teikiantis pareiškėjas prie projekto įgyvendinimo
numato daugiausiai prisidėti nuosavomis lėšomis (didžiausiu procentu)“. Pagal paramos paraiškų
pirmumo vertinimo kriterijų (-us) atrinktos paramos paraiškos teikiamos tinkamumo skirti paramą
vertinti. Paramos paraiškos, kurių tinkamumo skirti paramą vertinimas nebus atliekamas,
atmetamos ir Agentūra informuoja pareiškėją darbo procedūrų aprašuose nustatyta tvarka.“
2.24. išdėstau 45 punktą taip:
„45. Pirmasis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 6 mėnesius, o
projektas turi būti įgyvendintas per 24 mėnesius, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d., nuo
paramos sutarties pasirašymo dienos.“
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2.25. išdėstau 56 punktą taip:
„56. Paramos gavėjas turi įsitikinti, kad jo teikiamas mokėjimo prašymas yra tinkamai
sukomplektuotas, pridedami visi reikalaujami dokumentai. Kartu su mokėjimo prašymu paramos
gavėjas pateikia ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus ir
(arba) jų patvirtintas kopijas, kaip nustatyta Taisyklėse. Visos projekto išlaidos turi būti pagrįstos
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.“
2.26. išdėstau 73 punktą taip:
„73. Su projektu susiję dokumentai turi būti saugomi mažiausiai 5 (penkerius) metus nuo
paramos sutarties pasirašymo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų
įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118
(Žin., 2011, Nr. 88-4230). Dokumentai turi būti prieinami Ministerijos Žuvininkystės departamento,
Ministerijos Vidaus audito departamento, Agentūros, Europos Komisijos ir Europos Audito rūmų
įgaliotiems atstovams.“
2.27. išdėstau 1 priedą nauja redakcija (pridedama).

Žemės ūkio ministras

Kazys Starkevičius

Įsakymą rengė Žuvininkystės departamento (direktorius D. Nienius, tel. 2398 410) Europos
Sąjungos paramos skyriaus (vedėja R. Daunytė, tel. 239 1087) vyriausioji specialistė E. Urbonaitė,
tel. 239 8407.
Įsakymas skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje.

