KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS GAUTI PARAMĄ
PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS
PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“
VEIKLOS SRITĮ „PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti
paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP)
priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ (toliau – Priemonė)
(pieninės galvijininkystės sektoriui ir kitiems sektoriams). Paraiškos pagal KPP Priemonę
priimamos nuo 2021 m. gegužės 3 d. iki 2021 m. birželio 30 d.
Šiam KPP Priemonės paraiškų rinkimo etapui pieninės galvijininkystės sektoriui skirta
5 000 000 Eur paramos lėšų, kitiems sektoriams 10 231 248 Eur paramos lėšų.
Paramos paraiškoje turi būti pažymėta, ar paramos kreipiamasi pieninei
galvijininkystei, ar ne.
KPP Priemonės projektų atrankos kriterijai:
1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba
mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir pajamos iš gyvulininkystės veiklos,
įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, suteikiama 15
balų. Šis atrankos kriterijus netaikomas paramos paraiškoms, kai kreipiamasi paramos dėl
pieninės galvijininkystės.
2. Verslo planas prisideda prie ūkio darbo procesų efektyvumo didinimo: verslo plane
numatytos investicijos į melžimo įrangą, suteikiama 15 balų. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma
pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta įsigyti specializuotą melžimo įrangą (už
įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių įsigijimą balai nesuteikiami). Šis atrankos kriterijus
taikomas paramos paraiškoms, kai kreipiamasi paramos dėl pieninės galvijininkystės.
3. Paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio
valdos ekonominis dydis yra mažesnis:
3.1. nuo 4 000 iki 4 999 Eur – suteikiama 20 balų;
3.2. nuo 5 000 iki 5 999 Eur – suteikiama 15 balų;
3.3. nuo 6 000 iki 6 999 Eur – suteikiama 10 balų;
3.4. nuo 7 000 iki 7 999 Eur – suteikiami 5 balai.
Šis atrankos kriterijus netaikomas paramos paraiškoms, kai kreipiamasi paramos dėl
pieninės galvijininkystės.
4. Verslo planas prisideda prie pieno kokybės gerinimo: jei verslo plane numatytos
investicijos į pieno šaldymo įrangą, suteikiama 20 balų. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal
verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta įsigyti specializuotą pieno šaldymo įrangą (už
įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių įsigijimą balai nesuteikiami). Šis atrankos kriterijus
taikomas paramos paraiškoms, kai kreipiamasi paramos dėl pieninės galvijininkystės.
5. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte
išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra bent 21 proc. didesnis nei teikiant paramos
paraišką:
5.1. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio
valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, suteikiama 20 balų;
5.2. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio
valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai, suteikiama 15 balų.
Šis atrankos kriterijus netaikomas paramos paraiškoms, kai kreipiamasi paramos dėl
pieninės galvijininkystės.
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6. Verslo planas prisideda prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros: jei verslo plane
numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus, suteikiama 20 balų. Atitiktis šiam
kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta statyti sandarias
betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Įgyvendinus verslo planą, turi būti pastatyta ir naudojama
betoninė mėšlidė ar srutų kauptuvas. Šis atrankos kriterijus taikomas paramos paraiškoms, kai
kreipiamasi paramos dėl pieninės galvijininkystės.
7. Pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai,
suteikiama 10 balų.
8. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra
pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:
8.1. jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, suteikiama
15 balų;
8.2. jei iki 2 metų imtinai yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, suteikiama 10 balų.
9. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių
kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių
kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse,
vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves,
kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose
esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“), suteikiama 10
balų. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės
plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą
deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą.
10. Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos (t. y. dėl jo nėra priimtas sprendimas skirti paramą)
pagal priemonės veiklos sritį, suteikiama 10 balų.
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 25 privalomi balai. Jeigu projektų
atrankos metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 25 balų skaičiaus, paramos
paraiška atmetama.
KPP Priemonės įgyvendinimo taisyklės su priedais patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-200 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“
įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo“.
Aktualios dokumentų formos pagal KPP Priemonę skelbiamos Žemės ūkio ministerijos ir
NMA svetainėse (zum.lrv.lt, www.nma.lt).
Paramos paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:
1. Spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, taip
pat registruotu paštu NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniams
paramos administravimo skyriams adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. Registruotu
paštu pateikta paramos paraiška ir (arba) pridedami dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip
paskutinę paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštyje nurodytą dieną. Turi būti pateikiamas vienas
originalus paramos paraiškos egzempliorius ir reikalaujamų dokumentų originalai arba kopijos,
patvirtintos pareiškėjo parašu, arba dokumentų nuorašai ir išrašai, patvirtinti notaro Lietuvos
Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Kiekvienas paramos paraiškos ir jos priedų lapas
turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Paramos paraiška su pridedamais dokumentais turi būti
įsegta į segtuvą.
2. Užpildžius elektroninę formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį Žemės ūkio ministerijos
informacinės sistemos (toliau – ŽŪMIS) portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt, jeigu
tokia galimybė yra suteikta. Paramos paraišką pildant elektroniniu būdu ŽŪMIS portale, ji turi
būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.
Kai paramos paraišką teikia įgaliotas asmuo, pareiškėjo įgaliojimas turi būti pateiktas NMA likus ne
mažiau nei 3 (trims) darbo dienoms iki paramos paraiškų pateikimo termino pabaigos. Paramos
paraiška gali būti teikiama gavus iš NMA informaciją, kad įgaliojime nurodytam asmeniui suteikta
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atstovavimo teisė. Prie elektroninės paramos paraiškos užpildytos formos pridedami dokumentai
turi būti elektroninės formos (popierinis dokumentas turi būti nuskenuotas). Elektroninės paramos
paraiškos formos vaizdinis laukų išdėstymas gali skirtis nuo spausdintinės (popieriuje teikiamos)
versijos, tačiau turinys turi atitikti žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą formą. Per ŽŪMIS
portalą pateikta nuskenuota paramos paraiška nepriimama.
3. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo
grėsmės metu paramos paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pateikti 1 ir 2 punktuose nustatytais
būdais, taip pat gali būti pateikti per kurjerį. Per kurjerį pateikta paramos paraiška ir (arba)
pridedami dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo
tvarkaraštyje nurodytą dieną. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos
egzempliorius ir reikalaujamų dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos pareiškėjo parašu.
Kiekvienas paramos paraiškos ir jos priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Paramos
paraiška su pridedamais dokumentais turi būti įsegta į segtuvą. Taip pat paramos paraiška ir
prašomi dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, gali būti teikiami siunčiant elektroniniu
paštu adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje www.nma.lt, bei kitomis elektroninėmis
priemonėmis. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
plitimo grėsmės metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su paramos paraiška
pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų
dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką,
mokėjimo prašymą tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA Kaimo
plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose,
adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti
telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo NMA galėtų informuoti apie paraiškos gavimą
bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš NMA
informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po paraiškos
pateikimo privalo susisiekti su NMA, priešingu atveju, kilus ginčui dėl paraiškos pateikimo, bus
laikoma, kad paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ gali būti teikiamos dviem
darbo dienomis trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga.
NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritorinių paramos administravimo
skyrių adresai:
Teritorinis skyrius
Adresas
Telefonas
Alytaus skyrius
Tvirtovės g. 1 / Naujoji g. 2, 62116 Alytus
(8 315) 76 192
Kauno skyrius
K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas
(8 37) 30 85 69
Klaipėdos skyrius
Naujoji Uosto g. 11, 92121 Klaipėda
(8 46) 42 14 36
Marijampolės skyrius
Gamyklų g. 1, 68108 Marijampolė
(8 343) 97 959
Panevėžio skyrius
Katedros g. 3, 36230 Panevėžys
(8 45) 51 21 60
Šiaulių skyrius
Dvaro g. 78, 76298 Šiauliai
(8 41) 59 61 20
Tauragės skyrius
Prezidento g. 7, 72253 Tauragė
(8 446) 20 131
Telšių skyrius
Pramonės g. 5, 87101 Telšiai
(8 444) 75 708
Utenos skyrius
J. Basanavičiaus g. 126, 28214 Utena
(8 389) 64 091
Vilniaus skyrius
Blindžių g. 17, 08111 Vilnius
(8 5) 264 9356
NMA darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 iki
15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.
Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti NMA 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.

