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DĖL PARAMOS SKYRIMO 

 

 

Gerb. paramos gavėjau (-a), 

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Ţemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), išnagrinėjusi 

2021 m. geguţės 20 d. Jūsų pateiktą paraišką gauti paramą pagal Kupiškio rajono vietos veiklos 

grupės (toliau – VVG) Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonę „Bendruomeninio 

verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 (toliau – Paraiška) ir 

vadovaudamasi NMA direktoriaus pavaduotojo 2021 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. BR1-231, 

informuoja, kad Jūsų projektui Nr. KUPI-LEADER-6B-D-9-1-2021 (NMA Nr. 42VS-PV-21-1-

03692-PR001) „Sėdi angelas po liepa“ (toliau – Vietos projektas) įgyvendinti skiriama iki 45 

620,00 Eur (keturiasdešimt penkių tūkstančių šešių šimtų dvidešimties eurų) dydţio parama su 

95,00 proc. paramos intensyvumu, iš jos Europos ţemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 

38 777,00 Eur (trisdešimt aštuonių tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt septynių eurų), t. y. 

85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudţeto lėšos sudaro iki 6 843,00 Eur (šešių 

tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt trijų eurų), t. y. 15 proc. paramos sumos. 

Vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklių
1
 121.2 papunkčiu, VVG paprašo 

pareiškėjo iki paramos sutarties pasirašymo nurodyti banko sąskaitą paramos Vietos projektui 

įgyvendinti lėšoms ir pateikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką, nurodant tikslias datas (metai–

mėnuo–diena), ir parengia paramos sutarties projektą, kurį suderinusi su Vietos projekto vykdytoju, 

pateikia NMA pasirašyti. NMA pateikiami trys Vietos projekto vykdytojo ir VVG pasirašyti 

sutarties egzemplioriai. Vadovaujantis Administravimo taisyklių
2
 110 punktu, pareiškėjas, prieš 

pasirašydamas paramos sutartį, finansų įstaigoje turi atidaryti atskirą paramos lėšų sąskaitą (šis 

reikalavimas yra netaikomas projektams, kuriems taikomas kompensavimo be avanso mokėjimo 

būdas). 

Norėtume Jus informuoti, kad per nustatytą terminą nepateikus nurodytų duomenų ir (ar) 

dokumentų, vadovaujantis KPP administravimo taisyklių 188 punktu, Jums gali būti taikomos 

sankcijos. 
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Taip pat norėtume Jums priminti, kad Paraiškoje įsipareigojote Vietos projekto 

įgyvendinimo laikotarpiu iki kontrolės laikotarpio pabaigos uţtikrinti atitiktį Paraiškoje 

nurodytiems atrankos kriterijams, tinkamumo sąlygoms bei laikytis Paraiškoje numatytų 

įsipareigojimų. 

Šį NMA sprendimą Jūs galite apskųsti Ţemės ūkio ministerijai
3
, esančiai adresu: 

Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius, raštu per 15 darbo dienų nuo šio sprendimo gavimo dienos arba 

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta 

tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos Lietuvos administracinių ginčų 

komisijai, esančiai adresu: Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius, ar Lietuvos Respublikos administracinių 

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui, esančiam adresu: Ţygimantų g. 2, 01102 Vilnius. 

Norėtume paţymėti, kad visuomenės informavimo tikslu bei siekiant apsaugoti Europos 

Bendrijos ir Lietuvos Respublikos finansinius interesus, Jūsų paraiškoje pateikta informacija 

(pareiškėjo pavadinimas, savivaldybė, kuriai paramos gavėjas priklauso arba kurioje yra 

registruotas, Vietos projekto pavadinimas, skirtos paramos iš Europos ţemės ūkio fondo kaimo 

plėtrai, įskaitant nacionalinį įnašą, suma) bus paskelbta viešai NMA interneto tinklalapyje 

www.nma.lt. Esant būtinybei, šie duomenys taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų 

institucijoms. 

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į VVG raštu, telefonu (8 459) 53392 arba 

elektroniniu paštu (neringa.antasava@gmail.com). Taip pat išsamesnė informacija Jums bus 

suteikta tiesiogiai atvykus į VVG adresu: Gedimino g. 27, 40115 Kupiškis.   

Informacija šiame pranešime gali būti konfidenciali ir skirta tik asmeniui, kuriam yra 

adresuota. Jeigu Jūs šį pranešimą gavote per klaidą, prašome nedelsiant jį sunaikinti ir apie tai 

informuoti siuntėją. Jūs negalite atskleisti šiame pranešime esančios informacijos. 

Naudokitės Jūsų patogumui sukurtomis elektroninėmis paslaugomis: NMA informaciniu 

portalu, Ţemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŢŪMIS), Projektų vykdytojų pirkimų 

sistema. Prisijungimo nuorodas ir išsamesnę informaciją rasite www.nma.lt. 

 

 

 

Pagarbiai 

 

L. e. p. Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento  

LEADER priemonių skyriaus vedėja                                                                                    Ieva 

Mizejė 

 

 

 

 

 

 

 

 Natalija Šukeloic, tel. (8 5) 250 0427 

                                                 
1
 Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos 

Respublikos ţemės ūkio ministro 2018 m. balandţio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija). 
2
 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

ţemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų 
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programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2018 m. geguţės 7 d. 

įsakymo Nr. 3D-281 redakcija). 
3
 Primename, kad apskundimas Ţemės ūkio ministerijai nesustabdo vieno mėnesio apskundimo termino Lietuvos 

administracinių ginčų komisijai / Vilniaus apygardos administraciniam teismui. 


