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Nuo lapkričio 2 iki gruodžio 
18 d. priimamos paraiškos pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos (KPP) 
paramos priemonės „Investici-
jos į materialųjį turtą“ veiklos 
sritį „Investicijos į žemės ūkio 
valdas“. Ja siekiama didinti ūkių 
gyvybingumą ir visų tipų žemės 
ūkio veiklos konkurencingumą, 
taip pat skatinti inovacines ūkių 
technologijas. Parama jau pasi-
naudojusi ūkininkė Agnė Alks-
nė įžvelgia ne vieną privalumą: 
nuo augančio darbo našumo iki 
aplinkos saugojimo. 

UžteKo 
Ir trAKtorIUI, 
Ir KULtIvAtorIUI, 
Ir sėJAmAJAI
Netoli Palangos, Klaipėdos rajo-

ne, Peskojų kaime ne vienus metus 
ūkininkaujanti A. Alksnė turi mišrų 
ūkį: jame augina ir peni pieninius 
bulius, taip pat tam, kad parduotų, 
augina kviečius, miežius, pupas. 

Ūkininke moteris tapti neplana-
vo: baigusi studijas, su vyru išvy-
ko į užsienį, o užsidirbusi pinigų 
planavo pirkti sklypą sostinėje ir 
statyti namą. Viską pakeitė tėvo, 
taip pat ūkininko, dovana – 2,5 ha 
žemės netoli jo ūkio. Būtent ten iš-
kilo A. Alksnės ir jos vyro namas, 
įsisuko juodu ir į ūkininkavimą. 

Paraišką pagal priemonės vei-
klos sritį „Investicijos į žemės ūkio 
valdas“ A. Alksnė pateikė 2015 
m. gegužės mėn. Paramą gavo po 
metų, t. y. 2016 m. gegužės mėn. 
Visam A. Alksnės ūkiui moderni-
zuoti skirta beveik 64 tūkst. Eur. 

„Dėl paramos kreipiausi todėl, 
kad pirkti naują žemės ūkio tech-
niką yra labai brangu ir į dideles 
banko skolas nesinori lįsti, o sena 
technika labai dažnai genda ir ten-
ka nuolat remontuoti. Parama ūki-
ninkams labai palengvina šią dalią 
ir suteikia galimybę įsigyti naują 
žemės ūkio techniką su mažesne 
ūkininko įnašo dalimi nei įprastai“, 
– sako ji. 

Už gautas paramos lėšas ūkinin-
kė įsigijo traktorių su navigacija, 
JCB krautuvą, kultivatorių ir sėja-
mąją. 

„Kreiptis dėl paramos tikrai ver-
ta, nes, dirbant su nauja technika, 
pagerėja darbo našumas, tausoja-
me aplinką dėl mažesnių kuro są-
naudų, o investicijos į naują žemės 
ūkio techniką dėl paramos tampa 
mažesnės“, – sako A. Alksnė. 

PAreIšKėJAms – 
sąLygos 
Ir reIKALAvImAI
Pagal priemonės veiklos sri-

tį remiama žemės ūkio produktų 

gamyba, taip pat prekinių žemės 
ūkio produktų, pagamintų ar išau-
gintų valdoje, apdorojimas (rūšia-
vimas, pakavimas, surinkimas ir t. 
t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai 
arba pripažinto žemės ūkio koope-
ratyvo tik iš savo narių jų valdose 
pagamintų ar išaugintų žemės ūkio 
produktų supirkimas ir realizavi-
mas, supirktų iš savo narių jų val-
dose pagamintų ar išaugintų žemės 
ūkio produktų perdirbimas ir iš jų 
pagamintų maisto ir ne maisto pro-
duktų realizavimas.

Dėl paramos kreiptis gali pilna-
metystės sulaukę fiziniai ir juridi-
niai asmenys, užsiimantys žemės 
ūkio veikla ir savo vardu įregistra-
vę ūkininko ūkį ir valdą. Reikala-
vimas turėti savo vardu įregistruo-
tą valdą netaikomas pripažintiems 
žemės ūkio kooperatyvams, kurie 
superka ir realizuoja iš savo narių 
jų valdose pagamintus ar išaugin-
tus žemės ūkio produktus arba su-
pirktus iš savo narių jų valdose pa-
gamintus ar išaugintus žemės ūkio 
produktus perdirba ir realizuoja iš 
jų pagamintus maisto ir ne maisto 
produktus. Paramos paraiškos, pa-
teiktos fizinio ar juridinio asmens 
kartu su projekto partneriu (-ais), 
nepriimamos. 

Pareiškėjas iki paramos paraiš-
kos pateikimo turi nepertraukia-
mai veikti ne trumpiau kaip 12 
mėnesių, o jo valdos ekonominis 
dydis, išreikštas produkcijos stan-
dartine verte, turi būti didesnis nei 
8000 Eur. Tiesa, šis reikalavimas 
netaikomas pripažintiems žemės 
ūkio kooperatyvams, kurie superka 
ir realizuoja iš savo narių jų valdose 
pagamintus ar išaugintus žemės 
ūkio produktus arba supirktus iš 
savo narių jų valdose pagamintus 
ar išaugintus žemės ūkio produktus 
perdirba ir realizuoja iš jų paga-
mintus maisto ir ne maisto produk-
tus.

Už Ką sKIrIAmI bALAI? 
Pildant paraiškas, svarbu iš 

anksto įsivertinti jų atrankos kri-
terijus. Privalomasis mažiausias 
projektų atrankos balų skaičius – 
35 balai.

Kai pareiškėjas įgyvendina 
projektą gyvulininkystės, sodinin-
kystės, uogininkystės sektoriuose, 
jam suteikiami 25 balai.

Jeigu pareiškėjas gyvulininkys-
tės, sodininkystės, uogininkystės, 
daržininkystės ar augalininkystės 
sektoriuose nėra pasinaudojęs pa-
rama pagal KPP priemonę „Žemės 
ūkio valdų modernizavimas“ ir 
KPP priemonės „Investicijos į ma-
terialųjį turtą“ veiklos sritį „Para-
ma investicijoms į žemės ūkio val-
das“, jam skiriama 10 balų, jeigu 
tik pagal KPP priemonės „Inves-
ticijos į materialųjį turtą“ veiklos 
sritį „Parama investicijoms į že-
mės ūkio valdas“, – 5 balai. 

Jeigu pareiškėjo valdos eko-
nominis dydis, išreikštas produk-
cijos standartine verte, paramos 
paraiškos pateikimo metu yra di-
desnis kaip 8 000 Eur iki 50 tūkst. 
Eur įskaitytinai, jam suteikiama 
15 balų; didesnis kaip 50 tūkst. 
Eur iki 100 tūkst. Eur įskaitytinai, 
– 10 balų; didesnis kaip 100 tūkst. 
Eur iki 150 tūkst. Eur įskaitytinai, 
– 5 balai. 

Kai projektui įgyvendinti pra-
šoma mažesnio paramos intensy-
vumo, pareiškėjui suteikiamas 1 
balas, bet ne daugiau kaip 15 balų, 
ir atsižvelgiant į papildomas nuos-
tatas.

Paramos paraiškai suteikia-
ma 10 balų, jei pareiškėjas yra 
ūkininkas, kuris paramos paraiš-
kos pateikimo dieną yra ne vy-
resnis kaip 40 metų amžiaus arba 
kai pareiškėjas vykdo žemės ūkio 
veiklą vietovėse, kuriose esama 
gamtinių ar kitų specifinių kliū-
čių. 

JAUNIesIems 
ūKININKAms 
PArAmA INteNsyvesNė
Suteikiamos paramos dydis ir 

intensyvumas skaičiuojamas, at-
sižvelgiant į pareiškėjo vykdomą 
veiklą. 

Jeigu vykdoma žemės ūkio 
produktų gamyba gyvulininkys-
tės, sodininkystės, daržininkystės 
ir uogininkystės sektoriuose, fi-
nansuojama 50 proc. visų tinka-
mų finansuoti projekto išlaidų. 
Paramos intensyvumas 20 proc. 
punktų padidinamas jauniesiems 
ūkininkams, pateikusiems para-
mos paraišką penkerių metų lai-
kotarpiu nuo įsisteigimo dienos, 
ir pripažintiems žemės ūkio ko-
operatyvams, įgyvendinantiems 
kolektyvines investicijas. Vis tik 
didžiausias paramos intensyvumas 
šiems subjektams negali viršyti 70 
proc. visų tinkamų finansuoti pro-
jekto išlaidų. 

Augalininkystės sektoriuje fi-
nansuojama 40 proc. visų tinka-
mų finansuoti projekto išlaidų. 
Jauniesiems ūkininkams paramos 
intensyvumas vėlgi didinamas 20 
proc. punktų, tačiau negali viršyti 
60 proc. visų tinkamų finansuoti 
projekto išlaidų. 

Vykdant prekinių žemės ūkio 
produktų, pagamintų ar išaugintų 
valdoje, apdorojimą (rūšiavimas, 
pakavimas, surinkimas ir t. t.), 
perdirbimą ir tiekimą rinkai arba 
pripažinto žemės ūkio koopera-
tyvo tik iš savo narių jų valdose 
pagamintų ar išaugintų žemės ūkio 
produktų supirkimą ir realizavimą, 
supirktų iš savo narių jų valdose 
pagamintų ar išaugintų žemės ūkio 
produktų perdirbimą ir iš jų paga-
mintų maisto ir ne maisto produk-
tų realizavimą, finansuojama 50 
proc. visų tinkamų finansuoti pro-
jekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai 
prašoma mažesnio paramos inten-
syvumo). Paramos intensyvumas 
skaičiuojamas atsižvelgiant į šias 
nuostatas: 

kai vykdomas prekinių žemės 
ūkio produktų, pagamintų ar išau-
gintų valdoje, apdorojimas (rūšia-
vimas, pakavimas, surinkimas ir t. 
t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai 
arba pripažinto žemės ūkio koope-
ratyvo tik iš savo narių jų valdo-
se pagamintų ar išaugintų žemės 
ūkio produktų supirkimas ir rea-
lizavimas, finansuojama 50 proc. 
visų tinkamų finansuoti projekto 

išlaidų. Paramos intensyvumas 
padidinamas 20 proc. punktų pri-
pažintiems žemės ūkio kooperaty-
vams, kurie superka ir realizuoja iš 
savo narių jų valdose pagamintus 
ar išaugintus žemės ūkio produk-
tus arba supirktus iš savo narių jų 
valdose pagamintus ar išaugintus 
žemės ūkio produktus perdirba ir 
realizuoja iš jų pagamintus maisto 
ir ne maisto produktus, įgyvendi-
nantiems kolektyvines investicijas 
vieno iš pripažinto žemės ūkio ko-
operatyvo narių valdoje (taikoma 
tik gyvulininkystės, sodininkystės, 
daržininkystės ir uogininkystės 
sektoriuose). Taip pat pripažin-
tiems žemės ūkio kooperatyvams, 
kurie patys užsiima žemės ūkio 
produktų gamyba ir įgyvendina 
kolektyvines investicijas savo val-
doje (taikoma tik gyvulininkystės, 
sodininkystės, daržininkystės ir 
uogininkystės sektoriuose). Pri-
pažintiems žemės ūkio koope-
ratyvams, įgyvendinantiems ko-
lektyvines investicijas, paramos 
intensyvumas negali viršyti 70 
proc. visų tinkamų finansuoti pro-
jekto išlaidų.

Nuo š. m. lapkričio 2 iki gruo-
džio 18 d. vyksiančiu paraiškų 
teikimo laikotarpiu didžiausia 
paramos suma vienam paramos 
gavėjui negalės viršyti  600 tūkst. 
Eur, o visu 2014–2020 metų lai-
kotarpiu – 600 tūkst. Eur. Būtinas 
reikalavimas, kad pareiškėjas pa-
teiktame projekte turi įgyvendinti 
investicijas į gamybinių pastatų ir 
(arba) statinių naują statybą arba 
esamų rekonstravimą ar kapitalinį 
remontą ir šioms investicijoms fi-
nansuoti prašyti paramos.

Šiuo paraiškų teikimo laikotar-
piu paramos lėšomis nefinansuo-
jama nauja žemės ūkio technika 
ir nauja žemės ūkio įranga. Finan-
suojama nauja įranga, skirta remia-
mai veiklai specializuotame žemės 
ūkio sektoriuje vykdyti ir būtina 
gamybinių pastatų eksploatavi-
mui užtikrinti, nauji technologi-
niai įrengimai, skirti specializuoto 
žemės ūkio sektoriaus pirminiams 
žemės ūkio produktams apdoroti ir 
(arba) perdirbti, ir (arba) paruošti 
realizacijai, taip pat specializuota-
me žemės ūkio sektoriuje vykdy-
ti būtinų pastatų ir (arba) statinių 
naują statybą, rekonstravimą ar 
kapitalinį remontą, ir t. t.

Ričardo Pasiliausko nuotr.

Parama investicijoms padės stiprinti pozicijas

Ši parama ūkininkams yra išties naudinga: investicijos į naują 
žemės ūkio techniką tampa mažesnės, be to,  dirbant su nauja technika, 

pagerėja darbo našumas. 

Užs. Nr. 164

Praėjusią savaitę Pasvalio Ma-
riaus Katiliškio viešosios bibliotekos 
autografuotų knygų fondą papildė iš 
Kriklinių apylinkių Banionių vien-
kiemio kilusio profesoriaus Algio 
Mickūno dovana. Ohajo valstijos 
(JAV) Atėnų mieste gyvenantis 
vienas žymiausių šiuolaikinių lie-
tuvių filosofų atsiuntė šiemet vasarą 
anglų kalba pasirodžiusios knygos 
„Carceral civilizations“ („Kalėjimų 
civilizacijos“) du tomus. Šį mokslinį 
veikalą A. Mickūnas parašė kartu 

Kraštiečio dovana bibliotekai
su savo kolega filosofu Joseph‘u 
Pilotta. Jau pats knygos pavadini-
mas sufleruoja, kad joje nagrinėjami 
dvasinio žmogaus įkalinimo būdai, 
priemonės ir jų peripetijos. Visiems 
žinomi klasikiniai „kalėjimų civiliza-
cijos“ pavyzdžiai – Sovietų Sąjungos 
ir nacistinės Vokietijos imperijos. 
Knygos autoriai rašo, kad kalėjimo 
civilizacijos požymiai būdingi ne 
tik autokratinėms ir teokratinėms 
valstybėms. Tokių apraiškų galima 
rasti ir iš pirmo žvilgsnio atvirose de-

mokratinėse visuomenėse. Jos kyla, 
pavyzdžiui, dėl pernelyg didelio val-
džios noro kontroliuoti švietimą, ats-
kirų žmonių grupių ignoravimo dėl 
jų rasės ir kt. 

„Kalėjimų civilizacijose“ nagri-
nėjamos problemos iš dalies primena 
Nobelio literatūros premijos laureato 
Česlovo Milošo garsųjį veikalą „Pa-
vergtas protas“, pirmą kartą pasiro-
džiusį 1953 m. 

Kraštiečio dovanotos knygos leis 
ne tik giliau susipažinti su žmogaus 

dvasinio pavergimo mechanizmo 
filosofinėmis įžvalgomis, bet ir padės 
tobulinti anglų kalbos žinias. Tad 
profesorius A. Mickūnas neatsitik-
tinai knygas pirmiausia dedikuoja 
savo gimtojo krašto jaunimui. O an-
trojo knygos tomo pirmajame pus-
lapyje įrašytas profesoriaus optimis-
tinis palinkėjimas „Laikykimės tarp 
savųjų“ primena šių dienų realijas.

„Darbo“ inf.
Sigito KANIŠAUSKO nuotr. 


