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1. Projekto rengėja – Žemės ūkio ministerija.
2. Projekto tikslas – patikslinti nutarimą atsižvelgiant į nuo 2021-07-15 įsigaliojusių Juridinių
asmenų nemokumo įstatymo pakeitimo įstatymo ir jo lydimųjų įstatymų nuostatas.
3. Dabartinė situacija – 2021-06-29 Seimo priimtuose Juridinių asmenų nemokumo įstatymo
pakeitimo įstatyme Nr. XIV-450 bei Fizinių asmenų bankroto įstatymo pakeitimo įstatyme Nr. XIV451 nustatyta, kad žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimai tenkinami žemės ūkio veiklos subjekto
prašymu Komisijos reglamente (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir
108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje ir Vyriausybės nustatyta tvarka.
Pagal galiojančią tvarką, paraišką iš dalies tenkinti likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens
ar fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, įsiskolinimą žemės ūkio veiklos subjektams
Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikia bankrutavusio juridinio ar fizinio asmens nemokumo
administratorius (t. y., teikia bendrą paraišką su sąrašu asmenų, su kuriais yra neatsiskaityta).
Priemonei „Likviduojamų dėl bankroto juridinių asmenų ar fizinių asmenų, kuriems iškelta
bankroto byla, įsiskolinimo žemės ūkio veiklos subjektams tenkinti“ 2020 metams skirta 115 tūkst.
Eur – pagal ją žemės ūkio veiklos subjektams 2020 m. išmokėta 12 991,65 Eur. 2021 metams šiai
priemonei taip pat skirta 115 tūkst. Eur.
4. Projekto esmė – siūloma:
 nustatyti, kad Nacionalinei mokėjimo agentūrai paraišką iš dalies tenkinti likviduojamo dėl
bankroto juridinio asmens ar fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, įsiskolinimą žemės
ūkio veiklos subjektui teiks pats pagalbos gavėjas – žemės ūkio veiklos subjektas, o ne
nemokumo administratorius;
 patikslinti nuostatas, susijusias su nemokumo administratorių ir Nacionalinės mokėjimo
agentūros veiksmais bei atsakomybėmis (nemokumo administratoriai privalės nustatytu
terminu NMA teikti tik teismo dokumentus, kreditorių susirinkimų sprendimus, o NMA –
nustatytais terminais teikti informaciją pagalbos gavėjams ir nemokumo administratoriams apie
skiriamas (ar neskiriamas) ir pervestas nereikšmingos (de minimis) žemės ūkio pagalbos lėšas,
taip pat būti atsakingais už šių lėšų išmokėjimą pagalbos gavėjams).
5. Derinimas: Projektas suderintas be pastabų su Konkurencijos taryba, Nemokumo administratorių
rūmais. Atsižvelgta į Teisingumo ministerijos, Finansų ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo
agentūros pastabas. Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pateikė tikslinamojo, redakcinio pobūdžio
pastabas.
6. Atitikimas Vyriausybės programos nuostatoms – tiesiogiai neįgyvendina.
7. Dalykinio vertinimo išvada – siūlome Projektą svarstyti Vyriausybės posėdyje (A dalyje), prieš tai
klausimą aptarus tarpinstituciniame pasitarime, iki kurio rengėjai įvertins Vyriausybės kanceliarijos
Teisės grupės 2021-09-16 išvadoje Nr. NV-2223 pateiktas pastabas.
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