
                                  
 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS GAUTI PARAMĄ  

PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS  

PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITĮ „PARAMA 

EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE“ 

 

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 ekonominės veiklos pradžiai kaimo 

vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti mokama išmoka (toliau – Priemonė). Paraiškos pagal KPP 

Priemonę priimamos nuo 2019 m. lapkričio 4 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.  

Šiam KPP Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 7 000 000 Eur paramos lėšų. 

KPP Priemonės atrankos kriterijai išdėstyti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities ,,Parama ekonominės veiklos pradžiai 

kaimo vietovėse“ įgyvendinimo nuo 2018 m. taisyklėse, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama 

išmoka, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 25 d. įsakymu 

Nr. 3D-773 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo 

plėtra“ veiklos srities ,,Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo nuo 

2018 m. taisyklių, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, patvirtinimo“) (toliau – 

Taisyklės): 

Eil. 

Nr. 
Projektų atrankos kriterijai  

Didžiausias 

balas 

Balai pagal 

atskiras 

kriterijaus 

reikšmes 

1. 

Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu 

išlaikyti ne mažiau kaip vieną nesezoninę darbo vietą: 

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje 

ir verslo plane pateikiamą informaciją. Sezoninių darbų 

sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“. 

25 - 

2. 

Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje vidutinis metinis bedarbių procentas nuo 

darbingo amžiaus gyventojų praėjusiais kalendoriniais metais:  

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal praėjusių kalendorinių metų duomenis, 

nurodančius vidutinį metinį bedarbių procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų, 

skelbiamus Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos interneto tinklalapyje. Atrankos balai neskiriami, jeigu projekte numatyta 

teikti tik mobiliąsias paslaugas. 

2.1. 
4 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos 

vidurkį; 

15 

15 

2.2. 
nuo 2 iki 4 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už 

bendrą Lietuvos vidurkį; 
10 

2.3. 
iki 2 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą 

Lietuvos vidurkį. 
5 

3. 

Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) 

pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. 

juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių 
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asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju 

pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra ne 

anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo 

grįžęs į Lietuvos Respubliką iš emigracijos asmuo, iki 

grįžimo nepertraukiamai deklaravęs išvykimą į kitą (-as) 

valstybę (-es) ne trumpiau kaip 2 metus. 

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal gyvenamosios vietos 

deklaracijas arba Lietuvos Respublikos gyventojų registro 

duomenis. 

15 - 

4. 

Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) 

pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. 

juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių 

asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju 

pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra gavęs 

subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal Finansinės 

paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms 

įstatymą.  

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal savivaldybės išduotą 

pažymą, patvirtinančią jaunos šeimos teisę į subsidiją pagal 

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms 

šeimoms įstatymą. Balai suteikiami, jeigu savivaldybės 

pažyma išduota pareiškėjui (fiziniam asmeniui) arba 

pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindiniam akcininkui, arba 

juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, 

atveju pagrindiniam akcininkui prilygintam vadovui, arba šių 

išvardytų asmenų sutuoktiniui. 

5 - 

5. 
Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis ūkio subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo 

dienos: 

5.1. 

pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau 

kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje. 

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio 

asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją arba Lietuvos 

Respublikos gyventojų registro duomenis. Balai suteikiami, 

jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) paramos paraiškos 

pateikimo dieną ir ne trumpiau negu paskutinius 1 metus iki 

paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai deklaravo 

gyvenamąją vietą kaimo vietovėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

15 

5.2. 

pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio ekonominę veiklą) 

pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų 

(juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, 

atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), – ne 

trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo 

vietovėje. 

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (juridinio 

asmens akcininko ar jam prilyginto asmens) gyvenamosios 

vietos deklaraciją arba Lietuvos Respublikos gyventojų 

registro duomenis. Balai suteikiami, jeigu pareiškėjo 

(juridinio asmens) akcininkas ar jam prilygintas asmuo 

paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius 1 

metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai 

deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje. 

 15 

6. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, 
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turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie 

neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) 

paraiškos pateikimo dieną yra: 

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje, prie jos pridedamuose 

dokumentuose ir Juridinių asmenų registre esančius duomenis. 

6.1. iki 29 metų (imtinai) amžiaus; 

10 

10 

6.2. nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus; 5 

6.3. 54 ir daugiau metų amžiaus. 5 

7. 

Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) 

pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. 

juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių 

asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju 

pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paramos 

paraiškos teikimo metu yra negalią turintis asmuo. 

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal prie paramos 

paraiškos pateikiamą Neįgaliojo pažymėjimo kopiją. 

10 - 

8. 

Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo 

(juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 

50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų 

(juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, 

atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra 

moteris. 

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje, 

prie jos pridedamuose dokumentuose ir Juridinių asmenų 

registre esančius duomenis. 

5 - 

Balų suma: 100 - 

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

skaičius – 45 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas 

nesurinko privalomojo mažiausio 45 balų skaičiaus, paraiška atmetama. 

Paraiškos pagal KPP Priemonę forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir NMA svetainėse 

(zum.lrv.lt, www.nma.lt). Paraiškos teikiamos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų 

departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams. Taip pat paraiškos gali būti 

teikiamos ir per ŽŪMIS, jei tokia galimybė yra. 

NMA darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8–17 val., penktadienį 8–15.45 val., pietų 

pertrauka 12–12.45 val. 

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) 308 569 

Klaipėdos skyrius Naujoji Uosto g. 11, 92121 Klaipėda (8 46) 421 436 

Marijampolės skyrius Gamyklų g. 1, 68108 Marijampolė (8 343) 97 959 

Panevėžio skyrius Katedros g. 3, 36230 Panevėžys (8 45) 512 160 

Šiaulių skyrius Dvaro g. 78, 76298 Šiauliai (8 41) 596 120 

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 

Paramos paraiška teikiama NMA spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo 

asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai gali būti 

pateikti ir per ŽŪMIS asmeniškai ar per įgaliotą asmenį (juridiniai asmenys paramos paraiškas per 

ŽŪMIS gali teikti tik per įgaliotą fizinį asmenį). Jei paramos paraiška ir (arba) papildomi 

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/dokumentu-formos/investicijos-i-materialuji-turta/5596
http://www.zum.lrv.lt/
http://www.nma.lt/
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dokumentai teikiami per ŽŪMIS, turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos 

paraiškas paskutinės dienos 24 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; 

- elektroniniu paštu info@nma.lt; 

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

 

mailto:info@nma.lt

