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LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2007–2013 METŲ VEIKSMŲ
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ŽVEJYBA VIDAUS VANDENYSE, ŽUVININKYSTĖS IR AKVAKULTŪROS PRODUKTŲ
PERDIRBIMAS IR RINKODARA“ PRIEMONĖS „ŽVEJYBA VIDAUS VANDENYSE“
VEIKLOS SRITIES „VIDAUS VANDENŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ MODERNIZAVIMAS“
SUPAPRASTINTŲJŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
3D-94

2012 m. vasario 10 d.

______________________ Nr. ______________________

Vilnius
P a k e i č i 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 „Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas“ supaprastintąsias įgyvendinimo
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu
Nr. 3D-211 „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 „Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 29-1354; 2011, Nr. 78-3849):
1. Išdėstau 10 punktą taip:
„10. Vieno kvietimo metu pareiškėjas gali teikti tik vieną paramos paraišką pagal Priemonės
veiklos sritį. Jei pirmoji paramos paraiška nėra išregistruota ar atmesta, kita to paties pareiškėjo
pateikta paramos paraiška atmetama. Pakartotinai paramos pagal tą pačią Priemonės veiklos sritį
galima kreiptis kito kvietimo metu ir tik įgyvendinus ankstesnįjį EŽF lėšomis finansuojamą
projektą, t. y. ne anksčiau kaip pateikus paskutinį mokėjimo prašymą.“
2. Papildau šiuo nauju 11.1 punktu (ankstesniuosius 11.1−11.12 punktus atitinkamai laikau
11.2−11.13 punktais):
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„11.1. pateikta paramos paraiška turi būti visiškai sukomplektuota, t. y. kartu su paramos
paraiška turi būti pateikti visi Taisyklių 1 priedo VII skyriuje „Pateikiami dokumentai“ nurodyti
dokumentai;“.
3. Išdėstau 11.8 punktą taip:
„11.8. pareiškėjas įsipareigoja užtikrinti, kad projektas atitiks nustatytus gyvūnų gerovės,
veterinarijos, higienos, maisto kokybės reikalavimus;“.
4. Išdėstau 19 punktą taip:
„19. Rengdamas projektą, pareiškėjas gali numatyti visas išlaidas, kurios yra tiesiogiai
susijusios su remiama veikla ir būtinos projektui įgyvendinti, tačiau paramos lėšomis bus bendrai
finansuojamos tik tinkamos finansuoti projekto išlaidos neviršijant nustatyto paramos dydžio ir
intensyvumo. Tinkamų finansuoti išlaidų dalies, kurios nepadengia paramos lėšos, finansavimą turi
užtikrinti pareiškėjas. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos, o ne pateikiamos
kaip bendra suma. Tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiamas bent vienas
komercinis pasiūlymas arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir
pan.), jei iki paramos paraiškos pateikimo dienos prekių, paslaugų ar darbų pirkimai neatlikti. Jei
pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos patyrė ir apmokėjo dalį ar visas su projekto
įgyvendinimu susijusias išlaidas, kartu su paramos paraiška pateikiami įvykdyto konkurso arba
apklausos prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti dokumentai.“
5. Išdėstau 21.5 punktą taip:
„21.5. projekto bendrosios išlaidos. Finansuojamų bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti ne
daugiau kaip 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (iki 5 proc. tinkamų finansuoti
projekto išlaidų gali būti skirta verslo planui parengti ir konsultuotis projekto įgyvendinimo
klausimais);“.
6. Išdėstau 21.6 punktą taip:
„21.6. projekto viešinimo išlaidos, patirtos vadovaujantis Pagal Lietuvos žuvininkystės
sektoriaus 2007−2013 metų veiksmų programą suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3D232 (Žin., 2008, Nr. 48-1794; 2010, Nr. 31-1457).“
7. Pripažįstu netekusiu galios 23.8 punktą.
8. Įrašau 26 punkte vietoj žodžio „tinklalapyje“ žodžius „interneto svetainėje (www.nma.lt)“.
9. Įrašau 29 punkte vietoj žodžio „tinklalapyje“ žodį „svetainėje“.
10. Išbraukiu 33 punkte žodžius „elektroninis paramos paraiškos variantas, įrašytas į
elektroninę laikmeną Word formatu, taip pat“.
11. Pripažįstu netekusiu galios 34 punktą.
12. Įrašau 40 punkte vietoj žodžio „tinklalapyje“ žodį „svetainėje“.
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13. Išdėstau 43 punktą taip:
„43. 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.“
14. Įrašau 49 punkte vietoj žodžio „tinklalapyje“ žodį „svetainėje“.
15. Išbraukiu 56 punkte žodžius „neviršydami nustatytų didžiausiųjų įkainių, o jei
didžiausieji įkainiai nenustatyti arba nėra taikomi, pirkimus privalo vykdyti“.
16. Papildau 57.3 punktą šiuo trečiuoju sakiniu:
„Priimdama sprendimą dėl mokėjimo prašymo pateikimo termino pratęsimo Agentūra turi
užtikrinti Taisyklių 50 punkto įgyvendinimą.“
17. Įrašau 58 punkte vietoj žodžio „tinklalapyje“ žodį „svetainėje“.
18. Įrašau 62 punkte vietoj žodžio „tinklalapyje“ žodį „svetainėje“.
19. Pripažįstu netekusiu galios 65 punktą.
20. Įrašau 70 punkte vietoj žodžio „tinklalapyje“ žodį „svetainėje“.
21. Papildau šiais naujais 72 ir 73 punktais (ankstesniuosius 72−83 punktus atitinkamai
laikau 74−85 punktais):
„72. Jei kilo poreikis keisti projektą, paramos gavėjas privalo raštu pateikti Agentūrai
argumentuotą prašymą ir kartu su prašymu pateikti visą informaciją ir šio prašymo pagrindimo
dokumentus.
73. Agentūra, gavusi paramos gavėjo prašymą pakeisti projektą, įvertina prašymo aplinkybes
ir priima sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo bei raštu informuoja paramos gavėją. Priimdama
sprendimą dėl projekto pakeitimo Agentūra turi užtikrinti Taisyklių 50 punkto įgyvendinimą.“
22. Išdėstau 74 punktą taip:
„74. Su projektu susiję dokumentai turi būti saugomi mažiausiai 5 (penkerius) metus nuo
paramos skyrimo patvirtinimo 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, Agentūros, Europos
Komisijos ir Europos Audito rūmų įgaliotiems atstovams.“
23. Įrašau 76 punkte vietoj skaičiaus 73 skaičių 75.
24. Išdėstau 77 punktą taip:
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„77. Įgyvendindamas projektą, paramos gavėjas turi imtis informavimo ir viešinimo
priemonių Pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007−2013 metų veiksmų programą
suteiktos paramos viešinimo taisykles.“
25. Įrašau 79.2 punkte vietoj skaičiaus 78.1 skaičių 80.1.
26. Įrašau 82 punkte vietoj žodžio „tinklalapyje“ žodį „svetainėje“.
27. Įrašau 84 punkte vietoj žodžio „tinklalapyje“ žodžius „interneto svetainėje“.
28. Išdėstau 1 priedą nauja redakcija (pridedama).

Žemės ūkio ministras

Kazys Starkevičius

Įsakymą rengė Žuvininkystės departamento (direktoriaus pavaduotojas A. Labanauskas,
tel. 2398 403) 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.

