Tinkamomis ﬁnansuoti
pripažįstamos išlaidos:

tinkamų ﬁnansuoti išlaidų sąraše arba jei jos
padarytos nesilaikant Administravimo taisyklėse nustatytų pirkimo procedūrų;

Parama bus skiriama ir
daugiabučių gyventojams

• būtinos projektui įgyvendinti, neviršijančios numatyto paramos dydžio bei intensyvumo ir numatytos paramos paraiškoje;

• Tinkamos ﬁnansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos pagal išlaidų kategorijas, o ne
pateikiamos bendra suma. Tinkamų ﬁnansuoti išlaidų kategorijos:

Remiantis naujais taisyklių pakeitimais, gyvenamasis namas apibrėžiamas kaip gyvenamosios paskirties vienbutis, dvibutis ir
(arba) daugiabutis namas. Taigi, paraiškas
dabar gali teikti ne tik vienbučių, bet ir dvibučių ir daugiabučių namų savininkai.

• prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės
aktų nustatytus reikalavimus, perkamos vadovaujantis Administravimo taisyklėse nustatytų pirkimo procedūrų;
• faktiškai patirtos, pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų
originalais arba kopijomis, patvirtintomis
pareiškėjo parašu arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo (Žin., 1992, Nr.
28-810) nustatyta tvarka. Tinkamų ﬁnansuoti
išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiamas
bent vienas komercinis pasiūlymas arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete,
reklaminėje medžiagoje ir pan.);
• pareiškėjo padarytos įgyvendinant projektą, ne anksčiau kaip po paramos paraiškos pateikimo datos. Šios išlaidos neﬁnansuojamos, jeigu parama projektui
neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos

» projektui įgyvendinti būtinų asbestinių atliekų transportavimo iki utilizavimo
vietos paslaugų pirkimas;
» statybinių (stogo keitimo) medžiagų
įsigijimas;
» izoliacinis sluoksnis;
» stogo danga;
» kraigas;
» vėjalentės;
» karnizai–laštakiai;
» lietaus nuvedimo sistema;
» sniego užtvara;
» projekto viešinimo išlaidos, atliktos vadovaujantis Informavimo apie Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos
paramos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2007 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-191
(Žin., 2007, Nr. 48-1868).

Pagal naujai įsigaliojusius veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo
taisyklių pakeitimus, parama teikiama:
• jeigu planuojama investuoti į gyvenamosios paskirties vienbutį namą, kuris tiesiogiai
susijęs su projektu ir:
» priklauso pareiškėjui arba jo sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise, sutuoktinių bendrosios dalinės arba sutuoktinių
bendrosios jungtinės nuosavybės teise.
Tokiu atveju, kai šis turtas priklauso sutuoktiniui (-iams) bet kuria pirmiau paminėta
teise, pareiškėjas su paramos paraiška pateikia rašytinį sutuoktinio sutikimą investuoti į jam (jiems) priklausantį nekilnojamąjį turtą;
» priklauso pareiškėjui ar jo sutuokti-

niui kartu su kitais asmenimis arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui bendrosios dalinės arba
bendrosios jungtinės nuosavybės teise kartu su kitais asmenimis. Tuomet pareiškėjas
iki paramos paraiškos pateikimo iš kitų nekilnojamo turto savininkų turi gauti įgaliojimą teikti paramos paraišką;
• jeigu planuojama investuoti į gyvenamosios paskirties dvibutį ir (arba) daugiabutį
namą:
» tuomet pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo iš kitų nekilnojamo turto
savininkų turi gauti įgaliojimą teikti paramos
paraišką ir su kitais nekilnojamojo turto savininkais sudaryti projektui įgyvendinti skirtą
jungtinės veiklos sutartį;
» jeigu butas gyvenamosios paskirties
dvibučiame ir (arba) daugiabučiame name
priklauso pareiškėjui arba jo sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise, sutuoktinių bendrosios dalinės arba sutuoktinių bendrosios
jungtinės nuosavybės teise, kartu su paramos paraiška taip pat reikia pateikti rašytinį
sutuoktinio sutikimą investuoti į jam (jiems)
priklausantį nekilnojamąjį turtą;
» jeigu butas gyvenamosios paskirties
dvibučiame ir (arba) daugiabučiame name

priklauso pareiškėjui ar jo sutuoktiniui kartu su
kitais asmenimis arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui bendrosios dalinės arba bendrosios jungtinės nuosavybės teise kartu su kitais asmenimis, tuomet pareiškėjas iki paramos paraiškos
pateikimo iš kitų nekilnojamo turto savininkų
turi gauti įgaliojimą teikti paramos paraišką.

Paprastojo remonto
aprašo reikės ne visiems
Vieni iš svarbiausių dokumentų, kuriuos pareiškėjai turi pateikti kartu su paraiška, yra
seniūnijose išduodama pažyma, patvirtinanti, kad gyvenamasis namas yra įtrauktas
į savivaldybių sudarytus asbestinių stogų inventorizacijos aktus, ir paprastojo remonto
aprašas. Atkreipiamas dėmesys, kad pastarasis dokumentas privalomas tik tais atvejais,
kai keičiama pastato fasado ar šlaitinio stogo
danga mieste (t. y. gyvenamosiose vietovėse, turinčiose daugiau kaip 3000 gyventojų),
konservacinio prioriteto ar kompleksinėje
saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose,
kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje. Taigi, didžiajai daliai
pareiškėjų šio aprašo pateikti nereikės.

Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo
plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritorinių paramos administravimo skyrių kontaktai:
Alytaus

Tvirtovės g.1/Naujoji g. 2, tel.: 8 315
56793, 8 315 56795, faksas: 8 315
56794, LT-63233 Alytus

Kauno

Donelaičio g. 33, tel.: 8 37 308553,
8 37 338607, faksas: 8 37 30 8559,
LT- 44240 Kaunas

Klaipėdos

Taikos pr. 28, tel.: 8 464 31412,
8 464 31414, faksas: 8 464 31403,
LT- 91220 Klaipėda

Marijampolės

Gamyklų g. 1, tel.: 8 343 97997,
8 343 97955, faksas: 8 343 97996,
LT- 68108 Marijampolė

Panevėžio

Anykščių g. 4, tel.: 8 455 02269,
8 455 02266, faksas: 8 455 02279,
LT- 35171 Panevėžys

Šiaulių

Dvaro g. 78, tel.: 8 415 96017,
8 415 96080, faksas: 8 415 9 60 81,
LT-76298 Šiauliai

Tauragės

Prezidento g. 7, tel.: 8 446 20125,
8 446 20123, faksas: 8 446 20130,
LT- 72261 Tauragė

Telšių

Pramonės g. 5, tel.: 8 444 77052,
8 444 77051, faksas: 8 444 77059,
LT- 87101 Telšiai

Utenos

J. Basanavičiaus g. 126, tel.:
8 389 64081, 8 389 64887, faksas:
8 389 64086, LT- 28214 Utena

Vilniaus

S.Dariaus ir S.Girėno g. 40, tel.:
8 5 2649359, 8 5 2649488, faksas:
8 5 264 9485, LT- 02189 Vilnius

Asbestinių stogų
dangų keitimas

2011 m. gruodžio 27 d. žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus įsakymu Nr. 3D-

Paramą galima gauti, jei:

943 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros

• ﬁzinių asmenų nuolatinė deklaruota gy-

2007-2013 metų programos (KPP) prie-

venamoji vieta ne mažiau nei penkerius me-

monės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ vei-

tus iki paraiškos pateikimo yra kaimo vieto-

klos „Asbestinių stogų dangos keitimas“
įgyvendinimo planavimo būdu taisyklės.
Asbestinių stogų dangų keitimui skirta 60
mln. Lt. Bus ﬁnansuojama iki 50 proc. visų
tinkamų projektui ﬁnansuoti išlaidų, bet parama negali būti didesnė kaip 10 tūkst. Lt.
Paraiškos pradėtos rinkti nuo 2012 m. sausio
16 d. ir truks iki kovo 30 d.

vė, kurios gyventojų skaičius ne didesnis nei
6 000 (parama neteikiama, jeigu projekto

kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001,
Nr. 101-3597) 20 straipsnio 1 dalies 9 punkte.

Galimi pareiškėjai ir
paramos gavėjai:

sodo bendrija ar miestas).

• paramos gali kreiptis kaimo gyventojai,
kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų;

• pareiškėjas yra iš savivaldybės, kuri turi

• pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už
projekto rengimą, įgyvendinimą ir rezultatus;

įgyvendinimo vieta – savivaldybės centras,

patvirtintą (kaip nurodyta Asbesto šalinimo
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d.
nutarimu Nr. 351 (Žin., 2008, Nr. 48-1777),

Kaimo gyventojai, norintys pasinaudoti Europos Sąjungos (ES) ir nacionalinio biudžeto
parama, paraiškas gali teikti ne tik Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir
žuvininkystės programų departamento Teritorinio paramos administravimo skyriams,
bet ir rajonų savivaldybių centrams.

priedo 2.2. priemonėje) „Savivaldybės pa-

Numatyta remti kaimo vietovėje esančių ne
tik vienbučių, bet ir dvibučių ir daugiabučių
namų, priklausančių ﬁziniams asmenims,
asbestinių stogų dangos keitimą (ūkiniai
pastatai nebus remiami).

tas pagal Asbesto turinčių gaminių invento-

ramos asbesto turintiems gaminiams šalinti
iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų
programą“;
• nekilnojamasis turtas (gyvenamasis namas), į kurį investuojama, yra inventorizuorizacijos tvarkos aprašą;
• pareiškėjas kartu su paramos paraiška
turi pateikti paprastojo remonto aprašą,

• jei paramos paraišką pateikęs pareiškėjas
iki sprendimo priėmimo skirti paramą mirė,
paramos paraiška išregistruojama;
• pareiškėjui (po sprendimo skirti paramą)
arba paramos gavėjui:
» mirus, paveldėtojas gali perimti visas
teises ir pareigas, susijusias su parama, tik tuo
atveju, jeigu jis atitinka tinkamumo gauti paramą kriterijus teisių ir pareigų perėmimo metu;
» netekus ilgalaikio profesinio darbingumo, jis savo visas teises ir pareigas, susijusias su parama, gali perleisti kitam asmeniui
tik tuo atveju, jeigu pastarasis atitinka tinkamumo gauti paramą kriterijus teisių ir pareigų perėmimo metu.

Netinkami pareiškėjai:
• Parama neteikiama, jei:
» pareiškėjas nėra kaimo gyventojas,
jaunesnis kaip 18 metų;
» pareiškėjas paramos paraiškoje, pridedamuose ar pagal paklausimą pateiktuose dokumentuose sąmoningai pateikė neteisingą informaciją;
» pareiškėjas, siekdamas palankaus
sprendimo, bandė daryti įtaką Nacionalinei
mokėjimo agentūrai arba Žemės ūkio ministerijai;
» pareiškėjas, dėl subjektyvių priežasčių neįvykdęs ankstesnio projekto verslo
plane užsibrėžtų tikslų ir priežiūros rodiklių,
neteko teisės kreiptis paramos pagal investicines priemones iki tol, kol nebus pašalinti
veiklos trūkumai.
• Yra priimtas galutinis sprendimas dėl:
» pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pažeidimo.
Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą vienerius metus nuo galutinio sprendimo priėmimo;
» paramos mokėjimo nutraukimo dėl

padaryto pažeidimo. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą vienerius metus nuo galutinio sprendimo priėmimo;
» pareiškėjo įvykdytos nusikalstamos
veikos ar administracinio teisės pažeidimo;
» susijusios su parama. Tokiu atveju
pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą dvejus metus nuo galutinio sprendimo
priėmimo.

Paraiškų surinkus
daugiau nei už 60 mln.
Lt, bus atliekama atranka
remiantis šiais pirmumo
kriterijais:

kančių vaikų;
• pareiškėjas vykdo ekonominę ir (ar) profesinę veiklą kaimo vietovėje ne mažiau
kaip dvejus pastaruosius metus iki paraiškos
pateikimo;
• pareiškėjas yra grįžęs iš emigracijos.

Pareiškėjas įsipareigoja:
• be rašytinio Agentūros sutikimo nekeisti
projekto įgyvendinimo vietos, neparduoti

Plačiau susipažinti apie
asbestinių
stogų dangų keitimą
galite:

ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto mažiausiai penkerius

Lietuvos Respublikos

metus nuo sprendimo skirti paramą priėmi-

Žemės ūkio ministerija –

mo dienos;
• jeigu stogo danga bus sunaikinta arba su-

• pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (pagal
BPD ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
metų programą);

gadinta, atstatyti savo lėšomis (šis įsiparei-

• pareiškėjas yra kaimo gyventojas, turintis
daugiavaikę šeimą;

ti Agentūrai apie bet kurių duomenų, nuro-

• pareiškėjas yra kaimo gyventojas, turintis mažamečių ir (arba) kaimo mokyklą lan-

paraiškoje, taip pat apie savo rekvizitų pasi-

gojimas galioja penkerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos);
• ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešdytų pateiktoje ir užregistruotoje paramos
keitimus.

www.zum.lt

Informacinis portalas
„Parama kaimui“ –
www.paramakaimui.lt

Nacionalinės mokėjimo agentūra
prie Žemės ūkio ministerijos –
www.nma.lt

