
                                  
 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS GAUTI PARAMĄ  

PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS  

PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLĄ „PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ 

ĮSIKŪRIMUI“ 

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) kviečia teikti 

paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) 

priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą ,,Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ (toliau – Priemonė). 

Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos nuo 2017 m. liepos 3 d. iki 2016 m. liepos 31 d.  

Šiam KPP Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 13 061 819 Eur paramos lėšų. 

KPP Priemonės atrankos kriterijai išdėstyti KPP Priemonės įgyvendinimo taisyklėse, 

patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-390 

„Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos 

srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2017 metų, 

patvirtinimo“: 

Eil. 

Nr. 
Projektų atrankos kriterijai  

Didžiausias 

balas 

Balai pagal atskiras 

kriterijaus reikšmes 

1. 

Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos 

standartine verte, sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus (suapvalinta iki sveikųjų 

skaičių): 

1.1. 10 000–15 000 Eur 

20 

4 

1.2. 15 001–20 000 Eur 8 

1.3. 20 001–25 000 Eur 12 

1.4. 25 001–30 000 Eur 16 

1.5. 30 001 Eur ir daugiau 20 

2.  

Projekte numatytų investicijų į statybą ir 

(arba) rekonstrukciją, ir (arba) kapitalinį 

remontą, kai pastatas priklauso 

pareiškėjui nuosavybės teise, vertė yra ne 

mažesnė kaip 50 proc. tinkamų 

finansuoti išlaidų sumos 

5 - 

3. 

Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (kai pajamos iš 

kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano 

kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) arba mišrusis 

ūkis, kai: 

3.1 

kuriamas gyvulininkystės ūkis (kai pajamos iš 

gyvulininkystės, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo 

plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. 

visų veiklos pajamų), įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo 

planą, sutartinis gyvulių (toliau – SG) skaičius ūkyje 

sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus: 

 

3.1.1. 6–8,99 SG 

20 

4 

3.1.2. 9–11,99 SG 8 

3.1.3. 12–14,99 SG 12 

3.1.4. 15–17,99 SG 16 
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad8144f04c3411e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad8144f04c3411e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad8144f04c3411e7846ef01bfffb9b64


2 

 

3.1.5. 18 SG ir daugiau 20 

3.2. 

kuriamas bitininkystės ūkis (kai pajamos 

iš bitininkystės, įgyvendinus verslo planą 

ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, 

sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų 

veiklos pajamų) 

15 - 

3.3 

kuriamas daržininkystės, uogininkystės, 

sodininkystės ūkis (kai pajamos iš kurio 

nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, 

įgyvendinus verslo planą ir visu verslo 

plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne 

mažiau kaip 50 proc. visų veiklos 

pajamų), įsipareigoja, kad, įgyvendinus 

verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, 

ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais 

pagrindais valdomų žemės ūkio 

naudmenų (toliau – ŽŪN) bus užsodinta 

kuriamo ūkio specializacijos augalais 

15 - 

3.4 

kuriamas mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra 

gyvulininkystė, įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, 

pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės 

laikotarpiu bus ne mažesnės kaip: 

 

3.4.1. 30–39,99 proc. 
15 

10 

3.4.2. 40–49,99 proc. 15 

4. 

Pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi daugiau ha nuosavybės  teise valdomų 

ŽŪN, įtrauktų į valdą, kurias įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės 

laikotarpio pabaigos: 

4.1. 1 ha 

10 

2 

4.2. 2 ha 4 

4.3. 3 ha 6 

4.4. 4 ha 8 

4.5. 5 ha 10 

5. 

Pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių 

savivaldos organizacijos, kurios veikla 

apima visą Lietuvos Respublikos 

teritoriją ir veiklos trukmė yra ne 

mažesnė kaip 5 metai, narys 

5 - 

6. 

Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės 

paramos sumos, nei galima didžiausia 

įgyvendinimo taisyklėse nustatyta 

paramos suma, už kiekvieną sumažintą 

procentą pareiškėjui suteikiama 0,5 balo 

15 - 

7. 

Projektas įgyvendinamas vietovėse, 

kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių 

kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu 

vietovėse, kuriose esama gamtinių ar 

kitokių specifinių kliūčių, jei šiose 

vietovėse yra ne mažiau kaip 50 proc. jo 

žemės ūkio paskirties žemės ploto, kai 

kuriamas gyvulininkystės arba mišrusis 

10  
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ūkis, kuriame viena iš veiklų yra 

gyvulininkystė 

8. 

Pareiškėjas, kaip valdos valdytojas, 

kuriasi perimtoje valdoje (turi būti 

perimama visa valda, kuri buvo įkurta 

anksčiau kaip 3 metai iki paramos 

paraiškos pateikimo), už kurią nebuvo 

gauta investicinės paramos pagal tą patį 

specializuotą žemės ūkio sektorių pagal 

KPP 2007–2013 ir KPP 2014–2020 metų 

programos priemones. Atrankos kriterijus 

netaikomas, jei kuriamasi valdoje, už 

kurią buvo skirta parama pagal 

gyvulininkystės, sodininkystės, 

daržininkystės ar uogininkystės sektorių, 

o dabar joje planuojama įkurti 

specializuotą augalininkystės ūkį 

15  

Balų suma: 100 - 

Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų 

skaičius – 50 privalomų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas 

nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. 

Paraiškos pagal KPP Priemonę forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir Agentūros 

svetainėse (www.zum.lt, www.nma.lt). Paraiškos Agentūrai teikiamos užpildant Žemės ūkio 

ministerijos informacinėje sistemoje (toliau – ŽŪMIS) pateiktą elektroninę dokumento formą, 

naudojantis ŽŪMIS portalo interneto prieiga adresu zumis.lt teisės aktuose nustatyta tvarka. Kitais 

būdais (pvz., paštu, per kurjerį arba faksu ir t. t.) pateiktos paraiškos nepriimamos. Jei dėl ŽŪMIS 

gedimo paskutiniąją kvietime teikti paramos paraiškas nurodyto laikotarpio dieną nepavyksta pateikti 

paraiškos ir pareiškėjas gali įrodyti, kad paraiškos nepavyko pateikti dėl ŽŪMIS gedimo, tokiu atveju 

paramos paraišką, jos priedus bei motyvuotą prašymą su įrodymais, kad paramos paraiškos nepavyko 

pateikti dėl ŽŪMIS gedimo paskutiniąją kvietimo laikotarpio dieną, per 3 (tris) darbo dienas nuo 

paskutinės kvietimo dienos pareiškėjas gali pateikti spausdintine forma Agentūros Kaimo plėtros ir 

žuvininkystės programų departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams adresais, 

nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. Agentūra per 5 (penkias) darbo dienas išnagrinėja 

pareiškėjo pateiktą motyvuotą prašymą ir priima sprendimą dėl paramos paraiškos priėmimo ar 

nepriėmimo ir apie tai informuoja pareiškėją. 

Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti Agentūrai klausimų dėl dalyvavimo KPP tvarkos ir 

sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitų su paramos teikimu susijusių klausimų: 

- telefonu: (8 5) 252 6999, 1841; 

- faksu (8 5) 252 6945; 

- elektroniniu paštu info@nma.lt; 

- paštu, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.  

 

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/dokumentu-formos/investicijos-i-materialuji-turta/5596
https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/dokumentu-formos/investicijos-i-materialuji-turta/5596
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