
Teisinis pagrindimas: 

 

Dirbtinai sukurtos sąlygos paramai gauti 

PRAKTINIAI PAVYZDŽIAI 
 

Europos Sąjungos teisės aktai: 

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdy-
mo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) 
Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamen-
tu (ES) Nr. 1310/2013); 
 
1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos; 
 
2011 m. sausio 27 d. Europos Komisijos reglamentas Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 

kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonė-

mis. 

Lietuvos Respublikos teisės aktai: 

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 
m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“; 
 
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-339 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos admi-
nistravimo taisyklių patvirtinimo“; 
 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 
m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“;  
 
Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvi-
ninkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 
5 d. įsakymu Nr. 3D-80 „Dėl Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklių patvirtinimo“; 
 
Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. 
įsakymu Nr. 3D-889 ,,Dėl Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodikos patvirtinimo“; 
 
Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 24 d. įsa-
kymu Nr. 3D-213 ,,Dėl Dirbtinai sukurtų sąlygų gauti paramą 2007–2013 metų programiniu laikotarpiu nustatymo metodikos patvirtini-
mo“; 
 
kiti teisės aktai, reglamentuojantys paramos skyrimą ir administravimą. 

Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti  SĄVOKA 
 
Dirbtinai sukurtos sąlygos paramai gauti – sąmoningas fizinių (juridinių) asmenų veiksmų derinimas tarpusavyje ir (arba) 
pasitelkiant trečiuosius asmenis, siekiant įgyti paramos skyrimo tikslams prieštaraujantį pranašumą. 
 
Dirbtinai sukurtos sąlygos paramai gauti vertinamos ir paraiškų vertinimo, ir projektų administravimo / priežiūros etapu:  

 paraiškų vertinimo etapu paraiška atmetama kaip netinkama paramai skirti; 

 projekto įgyvendinimo etapu taikomos sankcijos, numatytos Sankcijų taikymo metodikoje. 
 

DIRBTINAI SUKURTŲ SĄLYGŲ PARAMAI GAUTI RIZIKOS KRITERIJAI  PARAIŠKOS VERTINIMO, PROJEKTO ADMINISTRAVIMO 

IR PRIEŽIŪROS ETAPAIS 



 

Rizikos kriterijus Rizikos požymiai 

Projekto (projektų) 
įgyvendinimo vieta 

1. Kelios (2 ir daugiau) įmonės ir (arba) fiziniai asmenys planuoja įgyvendinti ir (arba) įgyvendina pro-

jektus tuose pačiuose pastatuose ir (arba) tuose pačiuose žemės sklypuose (pvz., sprendžiant pagal 

kadastro unikalius numerius). 

2. Keli projektai įgyvendinami gretimuose (t. y. šalia esančiuose, kaimyniniuose) žemės sklypuose 
arba žemės sklypai ribojasi vienas su kitu, arba žemės sklypai priklauso tiems patiems subjektams 
(nuosavybės, nuomos arba kitais teisėtais valdymo pagrindais) (pvz., remiantis VĮ Registrų centro 
duomenimis). 
  

 

Rizikos kriterijus – VEIKLA  

 

 

 

Rizikos kriterijus Rizikos požymiai 

Projekte (projektuose) 
numatyta vykdyti arba 
vykdoma veikla 

1. Skirtingų pareiškėjų ir (arba) paramos gavėjų projektuose numatyta vykdyti ir (arba) vykdoma tokia 
pat veikla (pvz., pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK), išskyrus atvejus, kai projektus 
vykdo tas pats pareiškėjas arba paramos gavėjas). 
 
2. Skirtingų pareiškėjų ir (arba) paramos gavėjų planuojama arba vykdoma veikla turi įtakos viena 
kitai, t. y. galutiniam rezultatui gauti reikalinga dviejų ar daugiau įmonių veikla ir (arba) investicijos 
(pvz., sprendžiant pagal vidinių ir išorės registrų duomenis). 

Rizikos kriterijus – VIETA 



 

Rizikos kriterijus – SUSIJĘ ASMENYS  

 

 

 

 

Rizikos kriterijus – PATIRTIS 

Rizikos kriterijus Rizikos požymiai 

Susiję asmenys, susiję 
projektai, įmonės 
partnerės 
  

1. Kelioms skirtingoms įmonėms ir (arba) skirtingiems projektams vadovauja tas pat vadovas ir (arba) 
jose yra tas pat akcininkas, ir (arba) pajininkas (pvz., remiantis Agentūros informacinėse sistemose 
esančiais duomenimis). 
 
2. Įmonėms atstovauja tarpusavyje susiję asmenys (remiantis SVVĮ). 
 
3. Tas pat įmonės steigėjas. 

Rizikos kriterijus Rizikos požymiai 

Pareiškėjo arba paramos 
gavėjo patirtis įgyvendi-
nant paramos projektus 

Jei įmonės, įgyvendinančios arba planuojančios įgyvendinti projektą (projektus), įsteigtos ne 
anksčiau kaip prieš pusmetį prieš paraiškos pateikimą (įmonės registracijos data), skirtingų pa-
reiškėjų įmonių įsteigimo diena ir (arba) paraiškos pateikimo diena ta pati (pvz., remiantis Agen-
tūros informacinėse sistemose esančiais duomenimis). 
  



Rizikos kriterijus – TIEKĖJAI (RANGOVAI) 

Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti rizikos kriterijai projekto ADMINISTRAVIMO IR PRIEŽIŪROS ETAPAIS  

 

 

Rizikos kriterijus Rizikos požymiai 

Paramos gavėjų projek-
tuose dalyvauja tie patys 
tiekėjai (rangovai) 

Skirtingų paramos gavėjų projektuose dalyvauja tie patys tiekėjai (rangovai) (remiantis pirkimo 
(apklausos arba konkurso) dokumentais, sudarytomis sutartimis, Agentūros informacinėse siste-
mose esančiais duomenimis), skirtingų paramos gavėjų projektuose numatoma įsigyti tokios pat 
arba panašios įrangos ir (arba) technikos, ir (arba) kitų investicijų. 

Pažymėtina: 

- Jei projektas pagal Metodikoje detalizuotus kriterijus 

atitinka dirbtinai sukurtas sąlygas paramai gauti, būtina 

papildomai įvertinti (atsižvelgiant į Europos Sąjungos Tei-

singumo Teismo sprendimą byloje Nr. C-434/12) objekty-

vias ir subjektyvias aplinkybes, kuriomis remiantis daroma 

išvada, kad dirbtinai sukūręs sąlygas pareiškėjas arba para-

mos gavėjas išimtinai siekė įgyti paramos skyrimo tikslams 

prieštaraujantį pranašumą. 

- Agentūra gali remtis ne vien tokiais elementais, kaip teisi-
niai, geografiniai, ekonominiai ir (arba) asmeniniai su pana-
šiais investiciniais projektais susijusių asmenų ryšiai, bet ir 
požymiais, rodančiais, kad būta sąmoningo asmenų veiksmų 
derinimo (pvz., skirtingi subjektai sukūrė teisinę struktūrą, 
leidžiančią jiems apeiti teisės aktuose nustatytus apriboji-
mus). 

Papildomos aplinkybės: 

 prekės perkamos išskirtinai iš susijusių įmonių; 

 viena įmonė išskaidyta į kelias, siekiant gauti didesnę paramos sumą; 

 padidintos kainos; 

 netinkamai atlikti pirkimai; 

 pirkimų karteliai;  

 patikros vietoje metu randama nenaujos įrangos;  

 įsigyjama kitokios specifikacijos įrangos; 

 teikiama ne visa, klaidinanti informacija;  

 statant kaimo turizmo sodybą statomi gyvenamieji pastatai sau;  

 tokios pačios, panašios paraiškos, tos pačios klaidos;  

 sunkiai identifikuojami komerciniai pasiūlymai (be logotipų, parašų); 

 dalijamasi elektra, vandeniu, šildymu;  

 tas pat įėjimas;  

 laiduojama vieniems už kitus (dėl finansų);  

 dalyvauja „persipynę“ asmenys (direktoriai, akcininkai, įgalioti asmenys, darbuotojai ir pan.); 

 tokie patys rekvizitai, tel. numeris, el. paštas, registracijos buveinė; 

 vienos įmonės akcininkas direktorius turi prieigas prie kitos įmonės banko sąskaitos; 

 kita.  



1 PAVYZDYS. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (2007–2013 
m. KPP) priemonė „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“  

 Toje pat vietoje numatyta verstis tokia pat veikla, įsigyjant tokių pat / panašių (viena kitą papildančių) investicijų (pvz., 
anglies krosnių, pakavimo, fasavimo įrenginių ir pan.). Atstovauja tie patys konsultantai, įgalioti asmenys, susijungiama į 
asociaciją. Visiems susijusiems projektams būdingi tie patys pažeidimai: padidintos kainos, nustojama vykdyti veikla, 
sudega įranga ir pan., produkcija prekiaujama tarpusavyje. 

 

  Tie patys akcininkai, ta pati veikla, tas pat pastatas, paraiškas teikia tas pat konsultantas, įmonės įkurtos beveik tą pačią 
dieną, produkcija prekiaujama tarpusavyje. 

 

  Investicijos susijusios, panašios (pvz., plastikinių buteliukų gamyba ir mineralinio vandens gamyba), paraiškas teikia 
skirtingos įmonės, kurios veiklą vykdys tame pačiame pastate, jų veikla susijusi (pvz., mineralinio vandens gamyba), bus 
parduodamas bendras produktas.  

 

 Dalis už paramos lėšas kelių gavėjų įsigyto turto rasta toje pačioje teritorijoje, paramos gavėjų veikla – gyvenamųjų ir 
negyvenamųjų pastatų statyba, stogdengystė, bendrovės įsteigtos tą pačią dieną, paraiškos pateiktos tą pačią dieną, 
paraiškoje nurodyta projekto įgyvendinimo vieta ta pati, per patikrą dalis abiejų paramos gavėjų investicijų rasta tuose 
pačiuose miestuose, vienas pareiškėjas atlieka grunto stūmimo darbus, statybos darbus, kitas atlieka grunto stūmimo 
darbus (pagal pateiktas sąskaitas faktūras), nurodyti įmonės partneriai susiję, pateiktuose pirkimo dokumentuose 
kartojasi komercinius pasiūlymus teikę tiekėjai, įsigyta tos pačių prekių, įrangos (investicijų), paraiškoje suplanuoti 
rodikliai identiški, abu paramos gavėjai yra suteikę paslaugų tam pačiam pirkėjui. 

 

 Įmonės įsteigtos vienu metu, ketina vykdyti panašią veiklą, tame pačiame pastate, įmonių direktoriai skirtingi, bet vienas 
iš jų pasirašė abiejų įmonių įstatus, abu direktoriai yra vienos stambios paramą gavusios įmonės darbuotojai. 
Preliminarios produkcijos pardavimo sutartys pasirašytos irgi su ta pačia stambia įmone, kurios darbuotojai jie ir yra, 
abiejuose projektuose numatytos panašios investicijos, komercinius pasiūlymus teikė tie patys tiekėjai, abiejuose 
įmonėse ketinama įdarbinti po tiek pat darbuotojų. 

 

2 PAVYZDYS. 2007–2013 m. KPP priemonė „Pelno nesiekiančios 
investicijos“ 

 Paraiškas teikia skirtingi pareiškėjai, pareiškėjų vardu veikia vienas įgaliotas asmuo, pareiškėjai nieko nežino apie savo 

projektus, žemės ūkio valda įregistruota prieš pat paraiškų pateikimą, žemės ūkio valda įregistruota bute, veikla, 

pavyzdžiui, – triušių auginimas (patys pareiškėjai jų neprižiūri, laikomi vienoje vietoje, prižiūri tas pats įgaliotas asmuo), 

įgaliotas asmuo susijęs su įmone, kuri išskirtinai užsiima melioracijos griovių tvarkymu, projektų rašymu. Vadinasi, 

pinigai galimai „suplaukia“ į vienos įmonės rankas (pvz., dar padidinamos darbų kainos). Apeinami teisės aktai, 

3 PAVYZDYS.  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (2014–
2020 m. KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis 

„Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“  

 Gyvulininkystė: vykdo vienodą veiklą gretimuose sklypuose, pavyzdžiui, laiko karvių, įsigyja vienodų investicijų, pagal 
didžiausius įkainius perka prekių, įrangos iš giminystės ryšiais susijusių asmenų, paraiškos pateiktos tą pačią dieną, 
skirtingų projektų patikrose pagal įgaliojimą  dalyvauja tas pats asmuo. 

 

  Augalininkystė: vykdoma panaši veikla (pvz., augalininkystė, bet pagal vieną projektą auginamos obelys, o pagal kitą – 

javai), vieta ta pati, skirtingus pareiškėjus valdo tas pats asmuo, paraiškos pateiktos tą pačią dieną, prieš tai 

įgyvendinti keli investiciniai projektai. 



4 PAVYZDYS.  2014–2020 m. KPP priemonė „Ekologinis ūkininkavimas“ 

 Įsigyjama tokių pačių arba panašių susijusių investicijų veiklai vykdyti tuose pačiuose arba gretimuose žemės 

sklypuose. Pareiškėjai yra to paties kooperatyvo nariai.  

5 PAVYZDYS. 2014–2020 m. KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėt-
rą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Investicijos, kuriomis di-

dinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ 

 Gretimi žemės sklypai, tokios pat investicijos, numatyta vykdyti veikla – rekreacinės zonos įrengimas (investicijos: auto-
mobilių statymo vietos, lauko tualetai, skulptūros, vietovės žemėlapis, informacinis stendas, užtvarai, mediniai takai, 
pamiškių formavimas, bendrosios išlaidos), paraiškos pateiktos tą pačią dieną, paraiškas užpildė ta pati konsultantė, 
pareiškėjai yra Lietuvos miško savininkų asociacijos nariai. 

 

 Abiejų pareiškėjų projektų vieta panaši,  investicijos skiriasi minimaliai (pvz., kiekiu), tokia pat veikla, pvz., jaunuolynų 
ugdymas, bet viename projekte papildomai prašoma paramos už bendrąsias išlaidas), paraiškose nurodytas tas pat gy-
venamosios vietovės adresas. 

 

 Veikla ta pati, tas pat vadovas, pagal įgaliojimą veikia tas pat asmuo, paraiškos pateiktos tuo pat metu, anksčiau jau įgy-

vendinti keli projektai. 

6 PAVYZDYS. 2014–2020 m. KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėt-
rą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miškams padarytos žalos 

 Paraiškas pateikė tas pat asmuo (t. y. vienoje paraiškoje nurodytas kaip fizinis asmuo, kitoje – kaip įmonės direktorius 

bei akcininkas), žemės sklypai ribojasi, prašoma paramos vienodoms investicijoms įsigyti, ta pati veikla (pvz., miškų 

priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas), paraiškas pateikė tas pat konsultantas tą pačią dieną.   


