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ĮVADAS
Įgy vendinant pasirašytą p aslaugų teikimo sutartį p arengta studija „Ap ie problemas, su kuriomis
susiduriama įgyvendinant p rojektus p agal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programav imo
dokumento Kaimo p l÷tros ir žuvininkyst÷s p rioriteto p riemones, šių p roblemų išvengimą“.
2004–2006 metais Lietuvoje buvo prad÷tos įgy vendinti Bendrojo p rogramavimo dokumento
Kaimo pl÷tros ir žuvininky st÷s p rioriteto p riemon÷s „Investicijos į žem÷s ūkio v aldas“, „Jaunųjų
ūkininkų įsikūrimas“, „Žem÷s ūk io p roduktų p erdirbimo ir rinkodaros gerinimas“, „Kaimo
vietovių p ritaiky mo ir p l÷tros skatinimas“, „M iškų ūkis“, „Leader+ pobūdžio p riemon÷“,
„M oky mas“, „Veikla, susijusi su žvejy bos laivy nu“, „Vandens išteklių ap sauga ir p l÷tra,
žvejy bos uosto įrengimai, žuvų p erdirbimas, rinkodara ir žvejy ba vidaus vandeny se“, „Kita
veikla (susijusi su žuvininky ste)“. Šiomis p riemon÷mis siekiama p ad÷ti žem÷s ūkiu
užsiimantiems Lietuvos gy ventojams ir kitiems žem÷s ūkio subjektams įsigy ti šiuolaikišką
žem÷s ūkio techn iką, p l÷toti kaimo turizmą ir amatus, modernizuoti žem÷s ūkio p roduktų
perdirbimo darbus, p uosel÷ti ir saugoti miškus, kurti modernų, konkurencin gą ir p elnin gą
laivy ną, p l÷toti kitas sritis.
Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra p rie Žem÷s ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) administruoja
kaimo pl÷tros ir žuvininky st÷s sektoriui teikiamą paramą, kuri 2004–2006 m. sudaro daugiau
kaip 660 mln. litų, skirtų iš Europ os žem÷s ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo
dalies, Žuvininky st÷s orientavimo finansin÷s priemon÷s bei Lietuvos Resp ublikos l÷šų.
Parengta studija remiasi techn in÷je užduoty je p ateiktais tikslais:
1. Panaudoti studijos rezultatus EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo l÷šų administravimo
tobulinimui ateity je ir užtikrinti efektyvų EŽŪFKP priemonių įgy vendinimą.
2. Gerinti visuomen÷s informuotumą ap ie EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo l÷šų paramą.
ir iškeltais uždaviniais:
1. Išryškinti ir įvertinti p roblemas, ky lančias įgy vendinant p rojektus.
2. Nustatyti problemų, turinčių n eigiamos įtakos p rojektų įgyvendinimui, atsiradimo p riežastis ir
pad÷ti surasti šių p roblemų sp rendimo būdus.
Rengiant studiją buvo analizuojamos p roblemos kilusios admin istruojant p aramą p agal šias
priemones: „Investicijos į žem÷s ūk io vald as“, „Žem÷s ūkio p roduktų p erdirbimo ir rinkodaros
gerinimas“ ir kt., išskyrus „Leader+“, „M okymas“, „Konsultavimas“.
Mūsų nuomone, p agrindin ÷ problema atliekant šią studiją y ra susijusi su tuo, kad dauguma
projektų p agal p asirinktas p riemones y ra p asibaigę, kaip kurie NM A darbuotojai, kurie buvo
atsakingi už tų p riemonių koordinavimą p asikeitę, įstaigoje likę p askutiniai galiojanty s
dokumentai, p agal kuriuos sunku atsekti ankstesnius dokumentus ir p amaty ti p akeitimus, kurie
atsirado reaguojant į išky lančias p rojektų valdy mo problemas ir p aramos gav÷jų nusiskundimus.
Dalis iškilusių problemų buvo išsp ręstos ir šiuo metu n÷ra aktualios, tačiau jas reiktų p amin÷ti.
Kaip kurios problemos bus susijusios su Europ os Sąjun gos teisiniais dokumentais ir
reglamentais, kurių p rivalu laiky tis, tačiau, kurie ne visada atitinka Lietuvos specifiką. Be to
finansinių nusikaltimų p revencijos įtaka buvo labai d idel÷ visam p aramos valdy mo p rocesui.
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Pavaldumo santy kiai tarp Žem÷s ūkio ministerijos ir NM A neleido atriboti p olitinio paramos
valdy mo p roceso įtakojimo. Bendrai p a÷mus p aramos administravimas y ra nuo lat kintantis
procesas, dabartiniame laikotarp y je ankstesnio BPD etap o p atirtis y ra labai vertinga, tačiau ją
reik÷tų vertinti atsižvelgiant į pasikeitusias p aramos valdy mo sąlgy gas, skirtumus tarp p riemonių
ir išau gusią p aramos gav ÷jų p atirtį. Ne mažiau svarbu, tai, kad n aujasis p aramos valdy mo etap as
jau p rasid÷jo, jis vy kdomas p agal p atvirtintą tvarką, tod÷l naujų, kad ir p alankių visam procesui
ir p aramos gav÷jams sp rendimų p ri÷mimas tur÷tų būti įvedamas p lanin gai ir atlikus
parengiamuosius bei informavimo darbus.
STUDIJOS UŽDAVINIAI
Rengiant studiją buvo v adovaujamasi technin÷je užduoty je suformuluotais uždaviniais, kuriuos
mes įsiparego jame p asiekti:
1) identifikuoti ir įvertinti p roblemas, su kuriomis susiduriama įgy vendinant BPD projektus;
2) ap ibr÷žti p roblemų, iškilusių p rojektų administravimo proceso metu, sp ecifiką, nustatant jų
neigiamą p oveikį p rojektų įgy vendinimo bei admin istravimo eigai;
3) p ateikti siūlymus, kaip iškilusių p roblemų būtų galima išven gti;
4) p ateikti ap ibendrinančią išvadą, kaip nustaty tų p roblemų išvengimas ateity je p ad÷s p asirengti
koky biškam EŽŪFKP p riemonių įgy vendinimo ad ministravimu i 2007–2013 m. laikotarp iu.
VERT INIMO METODIKA
Vertinimo p agrindą sudaro matrica, kuri p adeda sugrup uoti p rojekto valdy mo metu kilusias
problemas ir jas išanalizuoti. Matricos struktūra p ateikiama šitoje lentel÷je:
Procesas

Problema

Teisinis
p agrindas
(dokumento
p avadinimas,
p ri÷mimo/
keitimo data)

NM A
pozicija

Paramos
priemon÷

Poveikis
projektų
įgy vendinimui

Matricos elementų p aaiškinimas
Nagrin ÷jamų p rocesų sąrašas:
•

Paramos sutartys

•

Veik los ir finansin ÷s ataskaitos

•

Mok÷jimo p rašymai

•

Pirkimų vy kdy mas

•

L÷šų p anaudojimo kontrol÷
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•

Patikra vietoje

•

Paramos gav÷jų informav imas

•

Kiti p rocesai

N÷ra apsisp ręsta d÷l išankstinio p roblemų grup avimo tvarkos, tai p riklausy s nuo to, kokios
problemos bus įvardintos ir ar jas bus galima grup uoti p agal tam tikrus p ožymius.
Teisinis p agrindas svarbus, siek iant įvertinti, kas gali p ri÷m÷ sp rendimą ir kokia institucija gali jį
pakeisti. Kaip kurie sp rendimai nep riklauso NMA konp etencijai, tod÷l svarbu įvardinti
sp rendimo p ri÷m÷jus.
NM A ir p aramos gav÷jo p ozicijos į matricą įtrauktos siekiant įvertinti p roblemą iš ab iejų pusių ir
pasverti p ateiktus argumentus.
Informacija grup uojama p agal skirtingas p aramos priemones, nes p roblemos ir jų aktualumas
gali būti skirtingas: „Investicijos į žem÷s ūkio vald as“, „Žem÷s ūkio p roduktų p erdirbimo ir
rinkodaros gerinimas“ ir kt., išsky rus „Leader+“, „Moky mas“, „Konsultavimas“.
Poveikio p rojektų įgyvendinimu i aspektas y ra labai svarbus. Sunku p rognozuoti ar pavy ks
objekty viai ÷vertinti kiekv ienos p roblemos p oveikį p rojektų įgy vendinimui, b et bus siekiama
pateikti kieky binius ir koky binius tokio p oveikio rodiklius.
Ap ibendrinus gautą informaciją ir ją išan alizavus, ji būtų p ateikta preliminariam NM A atsakingų
darbuotojų ir išorinių eksp ertų vertinimui.
Analiz÷s duomeny s bus sugrup uoti atsižvelgiant į svarbą p rojektų valdy mo p rocesams. Bus
pateiktos problemų atsiradimo p riežastys. Pateikti pasiūly mai d÷l problemų sp rendimo atsp ind÷s
teisinius, finansinius ir organ izacinius asp ektus.
Studija atliekama naudojant struktūruotą klausimyną – apklausiant atskirai NMA p ersonalą,
kuris administruoja vertinamas p aramos p riemones ir analizuojant p aramos valdy mo
dokumentus, p aramos gav÷jų nusiskundimus, NM A, ŽŪM ir Finansų ministerijos p os÷džių d÷l
paramos p riemonių reglamentavimo bei keitimo p rotokolus.
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PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROBLEMOS IR JŲ
SPRENDIMAS
Problemas, kurio kilo įgy vendinant Kaimo p l÷tros p rogramos p riemonių finansuojamus p rojektus
galima suskirstyti į kelis ly gius : bendrosios viso BPD įgyvendinimo p roblemos, sp ecifin÷s su
Kaimo pl÷tros programos p riemonių įgy vendinimu susijusios p roblemos.
Svarbūs buvo BPD p riežiūros komiteto ir LR finansų ministerijos sp rendimai: vadovaujančios
institucijos ir bpd p riežiūros komiteto veiksmai, siekiant užtikrinti efekty vų p rogramos valdy mą:
BPD valdy mo ir kontrol÷s sistema veikia efekty viai ir laikomasi atitinkamų Europ os Sąjun gos
reglamentų nuostatų. Tai p atvirtinta Europ os Komisijos ir nacionalinių audito institucijų
atliekamų auditų metu.
Atsižvelgiant į BPD įgy vendinimo patirtį, įgy vendinimo metu iškilusias problemas ir Europ os
Komisijos ir nacion alin ių audito institucijų p ateiktas rekomendacijas d÷l BPD valdymo ir
kontrol÷s sistemos tobulinimo,
2007 m. buvo atliekami BPD valdy mo ir kontrol÷s sistemos tobulinimo veiksmai:
1. Atlikti Lietuvos 2004–2006 m. bendro jo p rogramavimo dokumento priemonių ir p rojektų,
finansuojamų įgy vendinant šias p riemones, admin istravimo ir finansavimo taisy klių, p atvirtintų
Lietuvos Resp ublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 (Žin., 2004,
Nr. 19-599; 2005, Nr. 21-667), keitimai.
2. Vadovau jančioji institucija 2007 m. paren g÷ rekomendacijas tarp in÷ms ir
įgy vendinan čiosioms institucijoms d÷l dvigubo finansav imo rizikos p revencijos, kurios 2008 m.
pradžioje buvo išsiųstas institucijoms, administruojančio ms ES struktūrinius fondus.
3. 2007 m. ES struktūrinių fondų ir ES san glaudos fondo komp iuterin÷s informacin÷s valdy mo ir
priežiūros sistemoje (toliau vadinama – SFMIS) realizuotas ES struktūrinių fondų p ažeidimų
funkcionalu mas, p agal kurį SFM IS bus registruojami tik nustaty ti p ažeidimai. Taip p at SFM IS
įdiegtas funkcionalumas p agal kurį pažeidimų kontrolierius, įtaręs p ažeidimą, gal÷s sistemoje
stabdy ti mok÷jimus, o įtarimui n ep asitvirtinus – juos atnaujinti.
Teis÷s aktai, užtikrinanty s tinkamą ES struktūrinių fondų p aramos administravimą, efektyvų jos
panaudojimą
1. Tobulinant Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo p rogramavimo dokumento p riemonių ir
projektų, finansuojamų įgy vendinant šias p riemones, admin istravimo ir finansavimo taisy kles,
patvirtintas Lietuvos Resp ublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsaky mu Nr. 1K-033,
(toliau vadinama – taisy kl÷s) bei optimizuojant jose nustatytas p rojektų administravimo ir
finansavimo p rocedūras, p adary ti šie pakeitimai:
1.1. Numatyta, kad tarp in÷s institucijos ir įgy vendinančiosios institucijos gali p asirašy ti
susitarimą, kuriuo tarpin÷s institucijos išreikš savo išankstinį p ritarimą neesminiams, aiškiai
ap ibr÷žtiems trišalių paramos sutarčių keitimo atvejams; tokiu būdu sup ap rastinta trišalių
paramos sutarčių keitimo tvarka, nes (n eesmin iai) trišalių p aramos sutarčių p akeitimai gal÷s būti
derinami tik tarp p rojektų vy kdytojų ir įgy vendinan čiųjų institucijų
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(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsaky mas Nr. 1K-151 (Žin.,
2007, Nr. 45- 1710)).
1.2. Atsisakyta p rojekto vykdy tojui nustaty tos prievol÷s iš anksto raštu suderinti visus
pakeitimus, susijusius su p aramos sutartimi ir / ar projekto įgy vendinimu; p rojekto vy kdytojui
palikta tik p rievol÷ raštu informuoti ap ie visus numatomus p akeitimus, o atskiru rašytiniu
susitarimu p aramos sutartys turi būti keičiamos tik keliais taisy kl÷se nurodytais atvejais
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsaky mas Nr. 1K-151 (Žin.,
2007, Nr. 45-1710)).
1.3. Atsisakyta įgy vendinančiosioms institucijoms nustatytos p rievol÷s tvirtinti tarp ines projektų
įgy vendinimo ataskaitas; tokiu būdu tarp inei projekto įgy vendinimo ataskaitai p alikta
informavimo apie p rojekto įgyvendinimo eigą funkcija (Lietuvos Resp ublikos finansų ministro
2007 m. balandžio 19 d. įsaky mas Nr. 1K-151 (Žin., 2007, Nr. 45-1710)).
1.4. Tarp in÷ms institucijoms leista savo nuožiūra p atvirtinti tarpin÷s projekto įgy vendinimo
ataskaitos formą; tokiu būdu sudary ta galimy b÷ iš p rojektų vy kdytojų rinkti tik tą informaciją
ap ie p rojektų įgy vendinimo eigą, kuri, p riemones admin istruojančių institucijų p ožiūriu, y ra
būtina, vy kdant p rojektų įgyvendinimo p riežiūros funkcijas (Lietuvos Resp ublikos finansų
ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 1K-151 (Žin., 2007, Nr. 45-1710)).
1.5. Numaty ta galimy b÷ p adidinti p rojektui įgy vendinti skirtą p aramos sumą, atsižvelgus į tai,
kad d÷l objekty vių priežasčių, kurios atsirado p rojekto įgy vendinimo metu ir kurių buvo
neįmanoma numatyti p rojekto p araiškos rengimo, vertinimo, p rojekto atrankos ir paramos
projektui sky rimo metu, p adid÷ja p aramos sutarty je nustatytų tinkamų finansuoti išlaidų suma
(tokia pap ildoma p arama gali būti skiriama tarp in÷s institucijos nustatyta ir su vadovaujan čiąja
institucija suderinta tvarka) (Lietuvos Resp ublikos finansų ministro 2007 m. liep os 20 d.
įsaky mas Nr. 1K-229 (Žin., 2007, Nr. 83-3402)).
1.6. Numatyta galimy b÷ p rojektui skirti p ap ildomą paramą, jei p rojektą p lanuojama įgy vendinti
didesn÷s ap imties (p asiekti daugiau kieky binių rezultatų), vykdant paramos sutartyje numatytą (as) veiklą (-as) arba pap ildomą (-as) veiklą (-as), atitinkančią (-ias) p rojekto tikslą (-us) (tokia
pap ildoma p arama gali būti skiriama tarpin÷s institucijos nustatyta ir su vadov aujan čiąja
institucija suderinta tvarka) (Lietuvos Resp ublikos finansų ministro 2007 m. liep os 20 d.
įsaky mas Nr. 1K-229 (Žin., 2007, Nr. 83-3402)).
1.7. Numatyta galimy b÷ tarp in÷ms institucijoms (jei paramos sutartys y ra trišal÷s) arba
įgy vendinan čiosioms institucijoms (jei p aramos sutarty s yra dvišal÷s) p ačioms (nederinant su
vadovaujan čiąja institucija) priimti sp rendimus d÷l didesnio avanso projektų vy kdytojams
suteikimo; tokiu būdu sup ap rastinta didesnio avanso p rojektų vy kdytojams, susiduriantiems su
projektams įgyvendinti reikalin gų ap y vartinių l÷šų trūkumu, suteikimo tvarka (Lietuvos
Resp ublikos finansų ministro 2007 m. liep os 20 d. įsaky mas Nr. 1K- 229 (Žin., 2007, Nr. 833402)).
1.8. Nustatyta, kad, įvertinusios savo administruojamų p rojektų rizikin gu mą, įgy vendinančiosios
institucijos gali p ačios nusistatyti ex ante viešųjų p irkimų p riežiūros tvarką; tokiu būdu
sup ap rastintas itin detalus ir griežtas ex ante v iešųjų p irkimų priežiūros p rocedūrų
reglamentavimas, ap sunkinantis viešųjų p irkimų, reik alin gų p rojektams įgy vendinti, vykdy mą
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 1K-229 (Žin., 2007,
Nr. 83-3402)).
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1.9. Atsižvelgus į Europ os socialinio fondo l÷šų įsisavinimo specifiką, p rojektams,
įgy vendinamiems p agal BPD antrojo p rioriteto p riemonę, leista be atskiro p aramos sutarties
keitimo (tik raštu informavus įgy vendinan čiąją instituciją) p erskirsty ti iki 20 proc. biudžeto
išlaidų kategorijai skirtų l÷šų (Lietuvos Resp ublikos finansų ministro 2007 m. liep os 20 d.
įsaky mas Nr. 1K-229 (Žin., 2007, Nr. 83-3402)).
1.10. Panaikinta nuostata d÷l p ažeidimo nustaty mo tuomet, kai p rojekto vy kdy tojas nepateikia
mok÷jimo p rašy mų ir p rojekto įgy vendinimo ataskaitų paramos sutarty je nustaty ta tvarka,
kadan gi susidary davo situacija, kai, projekto vy kdytojui v÷luojant p ateikti mok÷jimo prašy mą
keletą ar dau giau dienų, įgy vendinančioji institucija nustaty davo p ažeidimą ir ap skaičiuodavo
susigrąžintinas l÷šas, o, p rojekto vykdytojui p ateikus mok÷jimo p rašymą, įgyvendinančio ji
institucija p rojekto išlaidas apmok÷davo (Lietuvos Resp ublikos finansų ministro 2007 m. sp alio
5 d. įsaky mas Nr. 1K-291 (Žin., 2007, Nr. 105-4325)).
1.11. Siekiant sudary ti galimybę užbaigti visų p ateiktų p rojektų atrankos p rocedūras, pratęsti
paramos sutarčių p asirašy mo terminai (Lietuvos Resp ublikos finansų ministro 2007 m. vasario
28 d. įsaky mas Nr. 1K-064 (Žin., 2007, Nr. 29-1069); Lietuvos Resp ublikos finansų ministro
2007 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 1K-151 (Žin., 2007, Nr. 45-1710); Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2007 m. rugp jūčio 31 d. įsaky mas Nr. 1K-249 (Žin., 2007, Nr. 95-3845);
Lietuvos Resp ublikos finansų ministro 2007 m. lap kričio 20 d. įsakymas Nr. 1K-335 (Žin., 2007,
Nr. 120-4902); Lietuvos Resp ublikos finansų ministro 2008 m. vasario 5 d. įsaky mas Nr. 1K-052
(Žin., 2008, Nr. 17-592)).
1.12. Įtvirtinta nuostata d÷l mok÷tinų sumų p askaičiavimo, kai p rojektas gauna p ajamų ir k ai
projekto vy kdytojo atidary toje banko sąskaitoje p aramos l÷šoms susikaupia p alūkanos (taikant
sąskaitų ap mok÷jimo ir ko mp ensavimo su avansu mok ÷jimo būdus) (Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2007 m. liep os 20 d. įsaky mas Nr. 1K-229 (Žin., 2007, Nr. 83-3402)).
1.13. Atsižvelgiant į tai, kad mok÷jimai atliek ami per Europ os Sąjun gos struktūrinių fondų ir
Europ os Sąjun gos sanglaudos fondo ko mp iuterinę informacin ę valdy mo ir p riežiūros sistemą
(toliau vadinama – SFM IS), p anaikintos nuostatos d÷l įvairių registracijos žurnalų pildy mo
tikrinant ir tvirtinant projekto vy kdytojų p ateiktus mok÷jimo p rašy mus. Taip pat p atikslintas
mok÷tinų sumų ap rašymas p agal šiuo metu SFM IS naudojamą algoritmą (Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2007 m. liep os 20 d. įsaky mas Nr. 1K-229 (Žin., 2007, Nr. 83-3402)).
1.14. Nustaty tas banko garantijos ar laidav imo draud imo galiojimo terminas (Lietuvos
Resp ublikos finansų ministro 2007 m. liep os 20 d. įsaky mas Nr. 1K-229 (Žin., 2007, Nr. 833402)).
1.15. Nauja redakcija išd÷stytos išlaidų, p atirtų ir p rip ažintų deklaruotinomis Europ os Komisijai
deklaracijų formos – įtraukta nuostata d÷l su Europos Sąjun gos struktūriniais fondais susijusių
pažeidimų nustaty mu ir registravimu (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. ru gs÷jo 20
d. įsakymas Nr. 1K-262 (Žin., 2007, Nr. 101-4132)).
2. Kontroliuojant tarp in÷ms ir įgy vendinančiosio ms institucijoms perduotų funkcijų atlikimą ir
taisy kl÷se nustatytų p rocedūrų laiky mąsi, 2007 metais buvo:
2.1. Derinamos BPD priemonių kvietimų teikti p araiškas sąlygos ir jų p akeitimai.
2.2. Daly vaujama p rojektų atrankos komitetų darbe (p riimant rekomendacijas d÷l paramos
projektams skyrimo).
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2.3. Derinamos p ap ildomos p aramos įgy vendinamiems p rojektams sky rimo tvarkos sąly gos ir jų
pakeitimai.
2.4. Atliktos trys p atikros vietoje: Paramos fonde Europ os socialinio fondo agentūroje – sp alio
m÷n., Švietimo ir mokslo ministerijoje – lap kričio m÷n., Socialin ÷s ap saugos ir darbo
ministerijoje – gruodžio m÷n.
2.5. Prižiūrimas informacijos įtraukimas į SFM IS, p er SFM IS klaidų registrą MANTIS
kontroliuojami tarp inių ir įgy vendinančiųjų institucijų p riimami sp rendimai.
2.6. Tarp in÷ms ir įgy vendinan čiosioms institucijoms teikti metodiniai išaiškinimai BPD
įgy vendinimo klausimais.
Bendros BPD problemos
BPD įgyvendinimo problemos 2007 m. bei pasirinkti jų sprendimo būdai
Pagrind in÷ BPD įgy vendinimo p roblema – n ep akankamai spartus paramos l÷šų įsisavinimas.
Nep akankamai sp artų p aramos l÷šų įsisavin imą sąlygoję veiksniai, jų sp rendimo būd ai ir gauti
rezultatai p ateikiami 1 lentel÷je.
Lentel÷ 1. Pagrind in÷s BPD įgy vendinimo p roblemos ir jų sprendimo būdai
Veiksniai, sąly go ję
Sp rendimo būdai
nep akankamai sp artų paramos
l÷šų įsisavinimą

Gauti rezultatai

1. Nep anaudotos p aramos
l÷šos d÷l objekty vių
priežasčių nutrauktų p rojektų;

1) Pasirašytos p aramos
sutartys ir p rad÷ti įgy vendinti
nauji p rojektai;

projektų įgy vendinimo metu
sutaupytos p aramos l÷šos

1) L÷šų p erskirsty mas tarp
BPD p riemonių ir BPD
p riemonių investicinių sričių
kodų, kiti BPD ir BPD p riedo
p akeitimai, įtakojanty s
p aramos l÷šų įsisavinimo
efekty vumą ir sp artą (rašytin÷
BPD p riedo keitimo p rocedūra
skubioms p roblemoms sp ręsti);

2) skirta p ap ildoma p arama
įgy vendinamiems p rojektams,
siekiant juos įgyvendinti
didesn÷s ap imties.

2) Vyriausy b÷s nutarimo d÷l
asignavimų valdy tojų galimų
p risiimti maksimalių
įsip areigo jimų, sudarant
p aramos sutartis, p akeitimai;
3) naujų kvietimų teikti
p araiškas p aramai gauti p agal
atitinkamą BPD p riemonę
skelbimas;

8

4) taisy klių keitimas, numatant
galimy bę skirti p ap ildomą
p aramą įgy vendinamiems
p rojektams, siekiant juos
įgy vendinti didesn÷s ap imties.
2. Iškilusi gr÷sm÷ nutraukti
projektus ir užsitęsęs jų
įgy vendinimas d÷l p rojektams
įgy vendinti trūkstamų l÷šų,
išaugus en ergetikos,
materialinių ir darbo j÷gos
išteklių kainoms

1) Taisy klių keitimas,
numatant galimy bę padidinti
p rojektui įgyvendinti skirtą
p aramos sumą, skiriant
p rojektui įgyvendinti
trūkstamas pap ildomos
p aramos l÷šas;

Skirta p ap ildoma p arama
įgy vendinamiems
projektams, užtikrinant
(tinkamą ir laiku) jų
įgy vendinimą.

2) dalies p rojekto p asiekimų
atsisaky mas, užtikrinant
nustatytų p rojekto tikslų
p asiekimą.
3. Užsitęsęs p rojektų
įgy vendinimas d÷l ap yvartinių
l÷šų, reikalin gų p rojektams
įgy vendinti, trūkumo

Didesnio avanso p rojektų
vy kdytojams, susiduriantiems
su p rojektams įgy vendinti
reikalin gų apy vartinių l÷šų
trūkumu, suteikimo tvarkos
sup aprastinimas.

Projektų vy kdytojams,
susiduriantiems su p rojektams
įgy vendinti reik alin gų
apy vartinių l÷šų trūkumu,
skirtas didesnis avansas,
užtikrinant (tinkamą ir laiku)
projektų įgy vendinimą.

4. Projektų vy kdytojų patirties Projektų vy kdytojų moky mai,
stoka, įgy vendinant p rojektus konsultavimas.

Tinkamas p rojektų
įgy vendinimas.

5. Nep akankami žmogiški
ištekliai BPD
administruojančiose
(įgy vendinan čiose ir
tarp in÷se) institucijose bei
nep akankami administracin iai
geb ÷jimai

Žmogiškųjų išteklių d idinimas,
mokymai.

Tinkamas p rojektų
administravimas.

6. Taisykl÷se nustatytų
projektų administravimo
procedūrų trūkumai

Taisykl÷se nustatytų p rojektų
administravimo p rocedūrų
keitimai; šių p rocedūrų
sup aprastinimas bei
optimizavimas.

Efekty vesnis p rojektų
administravimas
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7. BPD administruojančių
(įgy vendinan čiųjų) institucijų
vidinių projektų
administravimo p rocedūrų
trūkumai

Vidinių p rojektų
administravimo p rocedūrų
p akeitimai.

Efekty vesnis p rojektų
administravimas.

8. Ilgai trunkantis p rojektų,
finansuojamų iš ESF, išlaidų
tikrinimas ir deklarav imas d÷l
didelio išlaid as p ateisinančių
dokumentų, teikiamų su
mok÷jimo p rašymais, kiekio

Projektų, finansuojamų iš ESF,
išlaidas p ateisinančių
dokumentų (gali būti teikiami
ne visi išlaidas p ateisinantys
dokumentai, o jų suvestin÷
p agal nustatytą formą) teikimo
su mok÷jimo p rašy mais ir
mok÷jimo p rašy mų atrankinio
tikrinimo tvarkų, p atvirtinimas
ir taiky mas.

Efekty vesnis p rojektų
administravimo ir mok÷jimo
prašy mų tikrinimo p rocesas

9. SFM IS funkcionalumo
SFMIS funkcionalumo p l÷tra
trūkumai, atliekant p rojekto
privalomų duomenų
registravimą bei vy kdant kitas
funkcijas, sistemin÷s klaidos,
ribotos projekto duomenų
analiz÷s galimyb÷s

Didesnis SFM IS
funkcionalu mas

BPD ir BPD priedo keitimas
Per 2007 metus Priežiūros komitetas pos÷džiavo 2 kartus, skubioms p roblemoms sp ręsti 4 kartus
buvo organ izuojamos rašy tin÷s BPD p riedo keitimo p rocedūros, kurių metu buvo p riimami
sp rendimai d÷l l÷šų p erskirstymo tarp BPD priemonių ir BPD p riemonių investicinių sričių kodų,
atliekami kiti BPD ir BPD p riedo p akeitimai, įtakojanty s p aramos l÷šų įsisavin imo efekty vumą ir
sp artą (žr. 2 lentelę). Priede Nr.4 p ateikiami Priežiūros komiteto 2007 m. p riimti sprendimai.
Specifin÷s Kaimo pl÷tros programos priemonių įgyvendinimo problemos
Lentel÷ 2. Informacija ap ie BPD Priežiūros komiteto p riimtus sp rendimus (2007-01-01 – 200712-31) (tik ŽŪM p riemon÷s)
2007-04-06, Protokolinis sp rendimas Nr. 2 (rašytin÷ p rocedūra)
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Priemon÷

Sp rendimas

Rezultatas

4.1 p riemon÷je p aramos l÷šų poreikis vis
dar viršijo p riemonei skirtas l÷šas, o kitose
priemon÷se susidar÷ (arba p lanuota, kad
susidarys) nep anaudotų l÷šų likutis.
Kadangi kitose p riemon÷se sutarty s
pasirašytos su visais teigiamai įv ertintais
projektais, nep erskirsčius l÷šų gal÷jo iškilti
gr÷sm÷ nep anaudoti visų skirtų p aramos
l÷šų. L÷šų liku čio p riemon÷se šaltiniai:

Perkelti p riemonei 4.1
„Investicijos į žem÷s
ūkio valdas“
nep anaudojamą k itų
p riemonių l÷šų likutį –
5.664.479 eurai, iš:

4.1 p riemon÷je atsirado
galimy b÷ finansuoti
pap ildomą p rojektų
skaičių;

- nutrauktos arba p areišk÷jų atsisaky tos
pasirašyti p aramos sutarty s;
- skirtumai tarp mok÷jimo p rašy muose
nurodytų ir faktiškai išmokamų sumų
(visos priemon÷s);
- p rognoz÷s d÷l tolimesnio p rojektų
įgy vendinimo (l÷šų išmok ÷jimai ir
nutrauktos sutarty s).

sumažinta p aramos l÷šų
nep anaudojimo rizika.

4.2 p riemon÷s - 26.608
eurai,
4.3 p riemon÷s -2.308.411
eurai ,
4.4 p riemon÷s -2.152.899
eurai ,
4.5 p riemon÷s -1.008.481
eurai ,
4.6 p riemon÷s -168.080
eurai.

2007-12-14, Protokolinis sp rendimas Nr. 6

Priemon÷

Sp rendimas

Rezultatas

4.1 p riemon÷je p aramos l÷šų
poreikis vis dar viršijo p riemonei
skirtas l÷šas;

Perkelti p riemonei 4.1
„Investicijos į žem÷s ūkio
valdas“ nep anaudojamą k itų
p riemonių l÷šų likutį –
5.664.479 EUR, iš:

4.1 p riemon÷je atsirado
galimy b÷ finansuoti
p apildomą p rojektų
skaičių; 4.5 p riemon ÷je
užtikrintas p akankamas
l÷šų likutis
įsipareigo jimams
vy kdyti;

öm÷ aišk÷ti, kad 4.5 p riemon÷je
nebus sutaupy ta tiek l÷šų kiek
tik÷tasi, tod÷l iškilo gr÷sm÷ p ritrūkti 4.2 p riemon÷s -95.190 eurų,
l÷šų mok÷jimams.
4.3 p riemon÷ -1.075.738 eurų,
Priemon÷se 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 ir 4.7
4.4 p reimon÷s -668.765 eurų,
susidar÷ nep anaudotų l÷šų likutis.
4.7 p reimon÷ -112.041 eurų.
Kadangi kitose p riemon÷se sutarty s
Perkelti p riemonei 4.5 „M iškų
pasirašytos su visais teigiamai
įvertintais p rojektais, nep erskirsčius ūkis“ nep anaudojamą kitų
p riemonių l÷šų likutį –299.563
l÷šų gal÷jo iškilti gr÷sm÷
EUR, iš:
nep anaudoti visų skirtų p aramos
l÷šų. L÷šų liku čio p riemon÷se
4.6 p riemon÷s -133.239 eurų
šaltiniai:

sumažinta p aramos l÷šų
nepanaudojimo rizika.
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- nutrauktos arba p areišk÷jų
atsisakytos p asirašyti paramos
sutartys (4.3, 4.4, 4.6 ir 4.7);

4.7 p riemon÷s -166.324 eurų

- skirtumai tarp mok÷jimo
prašy muose nurody tų ir faktiškai
išmokamų sumų (visos p riemon÷s).
KPP administruojančios institucijos akreditacija ir auditas – p risid÷jo p rie p roblemų sp rendimo,
suteik÷ daugiau galių ir teisių, p agreitino p rocesus.
Vadovaujantis nep riklausomų auditorių p ateikta Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros p rie
Žem÷s ūkio ministerijos p rieš akreditacin÷s p eržiūros ataskaita ir išvada, Žem÷s ūkio ministro
2004 m. gruodžio 24 d. įsaky mu Nr. 3D-687 ,,D÷l Nacionalin÷s mok ÷jimo agentūros p rie Žem÷s
ūkio ministerijos akreditavimo“ Nacionalinei mok ÷jimo agentūrai p rie Žem÷s ūkio ministerijos
buvo suteikta pilna akreditacija Europ os žem÷s ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų
sky riaus p riemonių admin istravimui.
2006 m. Žem÷s ūk io ministerijos Vidaus audito dep artamento ES ir nacionalin÷s paramos aud ito
sky riaus tarnautojai atlikdami KPP auditus analizavo valdy mo ir kontrol÷s sistemą, organizacinę
struktūrą, rašytines procedūras, p areigų p asiskirsty mą ir mok÷jimus. Tod÷l atskirų auditų
atlikimo metu netiesio giai buvo p atikrinta, kaip atskirose KPP p riemon÷se laikomasi p atvirtintų
akreditavimo kriterijų.
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Bendrosios problemos
Nagrin ÷jamų priemonių p roejktų valdy mui buvo būdin gos k aip kurios bendrosios p roblemos.
Pavyzdžiui: atsumas tarp agentūros teritorinio p adalinio ir p areišk÷jo ir nepakankami žmogiškieji
ištekliai.
Atsižvelgiant į išky lančias p roblemas, buvo p asirenkami atitinkami sp rendimai. Pavyzdžiui:
buvo sup ap rastintos KPP p riemonių p araiškų formos. Atsižvelgiant į p aramos administravimo
praktiką, imtasi veiksmų, kad būtų išvengta paraiškų p ildy mo klaidų:
- p ap ildytos p araiškų pildy mo instrukcijos;
- organizuojami susitikimai su p areišk÷jais, konsultavimo institucijų atstovais ir kitais
socialin iais p artneriais;
- Informacija p latinama p er spaudą.
Pakoreguoti Agentūros Kontrol÷s dep artamento teritorinių sky rių (KDTS) tarnautojų darbo
grafikai, p agal kuriuos y ra vy kdomas p araiškų surinkimas savivaldyb÷se.
LR žem÷s ūkio ministr÷s įsaky mu 2004.12.06 Nr. 3D-643 buvo sudary ta Komisija
probleminiams klausimams nagrin÷ti. Komisijos sukūrimas ir jos vaid muo buvo svarbus
sp rendžiant su ES p aramos valdy mu išky lančias p roblemas. Pavyzdžiui, 2007 metais paramos
gav ÷jai p agal priemones: „Investicijos į žem÷s ūkio valdas“ ir „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“,
kreip ÷si į NM A p rašydami leisti keisti veiklos p obūdį, ar vy kdyti veiklą kitame tos p ačios
priemon÷s sektoriuje.
Remiantis min÷tais p rašy mais ir in icijavus NM A, 2007 m. birželio 1 d., įvyko Komisijos
pos÷dis, kuriame buvo nagrin÷jamas iškilęs klausimas. Komisija nutar÷: „leisti projektų
vy kdytojams, keisti veiklos p obūdį tik p riemon÷s veiklos sektoriaus viduje, tačiau keisti veiklos
pobūdį p asirenkant kitą p riemon÷s veiklos sektorių neleidžiama, n es vertinant p araiškas, ir
priimant sprendimą d÷l p aramos suteikimo buvo v ertinamos investicijos, skirtos vy kdyti veiklą
pasirinktame sektoriuje. Taip pat min÷tų p riemonių gair÷s pareišk÷jams numato, kad p areišk÷jas
įsip areigo ja nekeisti p rojekto įgy vendinimo vietos ir sąly gų.“
NM A nuolat teik÷ p astabas ir p asiūlymus Žem÷s ūkio ir Finansų ministerijoms d÷l iškylančių
paramos administravimo p roblemų sprendimo.
Žemiau p ateikiamas dalinis NMA rengtų raštų, kuriais siekiama tobulinti p aramos valdy mo
tvarką ir sąly gas, sąrašas:
2006-01-24 raštu Nr. BR6-(10.11)-888 „D÷l BPD paramos objektų keitimo, p ap ildomų objektų
įsigijimo“ kreiptasi į FM ir ŽŪM išaiškinti ar galima p araiškoje ir p aramos sutarty je numatytus
paramos objektus keisti kitais ir ar galima sutaupy tą p aramos dalį skirti p rojekte nenumatytiems
paramos objektams.
2006-04-24 raštas Nr. BR6-(1.10)-5348 „D÷l BPD projekto įgy vendinimo p radžios išaiškinimo“
ŽŪM p rašyta išaiškinti kada laiko ma projektų įgy vendinimo p radžia.
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2006-04-28 raštas Nr. BR6-(1.10)-5655 „D÷l BPD gairių išaiškin imo“ p rašyta išaiškinti ŽŪM ar
teikdami p av÷luotą MP turi įvardinti p riežastis kod÷l laiku nepateik÷ p rašy mo atid÷ti MP
pateikimo terminą ir kokios y ra laiku nep ateikto M P objektyvios v÷lavimo priežastys.
2006-06-12 FM raštas „D÷l BPD p aramos objektų keitimo, pap ildomų objektų įsigijimo“
išaiškinimas ar galima p araiškoje ir p aramos sutarty je numatytus p aramos objektus keisti kitais ir
ar galima sutaupy tą p aramos dalį skirti p rojekte nenumatytiems p aramos objektams.
2006-06-20 ŽŪM raštas „D÷l BPD gairių išaiškinimo“ išaiškinimas d÷l p rašy mo atid÷ti MP
pateikimo terminą ir MP nep ateikimo laiku objekty vių p riežasčių sąrašo.
2006-12-13 ŽŪM raštas informuota, kad p anaikinta 24 m÷n. maksimali projekto įgy vendinimo
trukm÷.
2007-05-11-raštas BR6-(10.15)-9611 „D÷l ūkio veiklos sektoriaus pakeitimo“ ŽŪM-ui. Prašoma
išaiškinti ar gali p rojekto vy kdytojas po p rojekto įgyvendinimo vy kdy ti veiklą kitame tos p ačios
priemon÷s sektoriuje.
2007-11-29 raštas Nr. BR6-(10.15)-33055 „D÷l taisy klių išaiškinimo“ FM-ui išaiškinti ar gali
projekto vy kdytojas p erduoti už p aramos l÷šas įsigytą turtą kartu su p rojekto veikla susijusiais
įsip areigo jimais kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui.
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IŠVADOS
Siek iant išven gti dau gumos pasteb÷tų p roblemų, jau buvo imtasi reikalingų p riemonių. NM A
visuomet siek÷, kad būtų lanksčiai ir greitai reaguojama į p agrįstas p astabas ir konstrukty vius
pasiūly mus.
NM A yra nuolat reaguojama į p aramos gav ÷jų ir konsultantų p ateikiamas pastabas ir p asiūly mus
d÷l p aramos administravimo taisy klių, dokumentų ir tvarkos keitimų ar p roblemų, kurios išky la
teikiant p araiškas ir administruojant gautą p aramą.
NM A yra sukurta ir s÷kmingai veikia p lati asmenų konsultavimo ir informavimo sistema. Įdiegta
ir naudojama efekty vi korupcijos prevencijos sistema. NM A p ersonalas y ra kvalifkuotas ir
komp etetingas sp ręsti su p rojektų valdy mu susijusias p roblemas ir teikti p asiūly mus bei pastabas
LR žem÷s ūkio bei finansų ministerijoms.
Pastoviai y ra rengiami ap skritieji stalai, kuriuose konsultantai ir p aramos gav ÷jai gali tiesio giai
ap tarti aktualius klausimus su atsakingais NMA ir ŽŪM sp ecialistais.
Problemų galima išvengti lanksčiai ir greitai reaguo jant į p asteb÷tus akivaizdžius p rogramos
administravimo trūkumus. Tačiau k artais efekty vų sprendimų p ri÷mimą riboja p aramos valdy mo
taisy klių tvirtinimo hierarchija, p akeitimų suderinimas visais ly giais ir pan. Kartais p aramos
gav ÷jų pastabos ir p asiūly mai p rieštarauja princip iniams ES p aramos taisy kl÷ms, d÷l tinkamų
išlaidų, d÷l vy kdomų veiklų, p irkimų tvarkos, skaidrumo ir p an., tokiais atvejais ne visuomet
galima priimti tik p aramos gav÷jo interesus atsp indintį sp rendimą.
Visos valsty bin÷s institucijos y ra suinteresuotos, kad Europos Sąjun gos p arama, būtų naudingai
ir laiku p anaudoti ir atneštų didžiausią efektą tiek konkrečiam p aramos gav÷jui tiek Lietuvos
kaimo p l÷trai ap skritai. Tarp institucinis bendradarbiav imas y ra s÷kmin go ir efekty vaus
išky lančių p roblemų identifikav imo, an aliz÷s ir sp rendimo pagrind as.
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