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ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2018 m. balandžio 17 d. Nr. 3D-222 

Vilnius 

 

 

P a k e i č i u Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos 

žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“ administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, 

įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos 

priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 22.12 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„22.12. būti patirtos nuo VPS patvirtinimo dienos iki vietos projekto įgyvendinimo 

laikotarpio pabaigos, išskyrus vietos projekto bendrąsias išlaidas, kurios gali būti patirtos 1 (vieneri) 

metai iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Vietos projektas nėra tinkamas paramai gauti, 

jeigu iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos pareiškėjas įsigijo visas vietos projekte 

numatytas investicijas (neįskaitant bendrųjų ir viešinimo išlaidų, jei tokios numatytos), kurioms 

prašoma paramos vietos projektui. Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 

36 mėn. nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos. Visos vietos projektų 

įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo 

įrodymo dokumentais ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 1 d. Visais atvejais vietos projektų 

įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos ne vėliau kaip 1 (vienas) mėnuo iki konkrečios VPS 

įgyvendinimo pabaigos.“ 

2. Pakeičiu 46.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„46.3.3. bendra kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma, nurodant EJRŽF indėlį, ir 

didžiausia galima paramos vietos projektui suma eurais vienam vietos projektui. Jeigu VPS 

numatyta, kad pagal konkrečią VPS priemonę ar jos veiklos sritį, pagal kurią yra skelbiamas 

kvietimas teikti vietos projektus, numatyta skirti paramą vietos projektui daugiau kaip 1 (vienam) 



 

 

vietos projektui, vieno kvietimo teikti vietos projektus metu galima numatyti ne daugiau kaip 80 

(aštuoniasdešimt) procentų tai VPS priemonei ar jos veiklos sričiai VPS suplanuoto biudžeto;“ 

3. Pakeičiu 135.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:  

„135.1.2. viešojo pirkimo skelbimo turinį (kai taikoma), pirkimo dokumentus (kai taikoma) ir 

sutarties projektą;“. 
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