Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Investicijos į materialųjį
turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas
prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“
įgyvendinimo taisyklių
1 priedas
(Paramos paraiškos forma)
NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAIMO PLĖTROS IR
ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

|__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |__|__|
(paramos paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)
(paramos paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos)

(vardas, pavardė)

(parašas)

Paramos paraiška vertinti priimta □
Paramos paraiška atmesta □

______________________________________________
(pareiškėjo vardas, pavardė / pavadinimas)
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento
_____________ paramos administravimo skyriui
PARAMOS PARAIŠKA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ
PROGRAMOS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLĄ
„PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMAS PRIEŠ VILKŲ ŪKINIAMS GYVŪNAMS
DAROMĄ ŽALĄ“
_______________
(data)
_______________
(sudarymo vieta)
I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
Adresas / buveinė
(gyvenamoji vietovė / buveinės vieta, telefonas, faksas, el. paštas, kuriuo bus galima susisiekti su
pareiškėju paramos paraiškos vertinimo ir veiklos įgyvendinimo metu)
Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|



Pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento
teritorinio paramos administravimo skyriaus tarnautojas.

Pildydami rašykite didžiosiomis raidėmis ir aiškiu šriftu

Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas ______________
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Seniūnijos pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Gyvenamosios vietovės pavadinimas|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Namo Nr. |__|__|__|
Buto Nr. |__|__|__|
Telefono Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
El. paštas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Pareiškėjo banko pavadinimas
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Pareiškėjo banko kodas |__|__|__|__|__|__|__|
Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos Nr.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paramos paraiškos administravimo eigą?
PASTABA. Užpildykite tik vieną langelį.
Paštu
Elektroniniu paštu
Ar sutinkate elektroniniu paštu gauti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės
ūkio ministerijos interneto svetainėse publikuojamas naujienas?
Ar sutinkate, kad informaciją apie Jūsų projektą Nacionalinė mokėjimo agentūra
prie Žemės ūkio ministerijos teiktų žemės ūkio skyriui?
Jei „Taip“, įrašykite Jūsų gyvenamosios vietovės rajono žemės ūkio skyriaus
pavadinimą:
1. Asmens kodas (fiziniams asmenims) __________
(nurodykite asmens kodą pagal asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą)
2. Juridinio asmens kodas (juridiniams asmenims)___________
(Juridinių asmenų registro išduotame registravimo pažymėjime nurodytas kodas)
3. Žemės ūkio valdos atpažinties kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

□
□
□ Taip

□ Ne
□ Taip
□ Ne

II. INFORMACIJA APIE VEIKLĄ, KURIAI PRAŠOMA PARAMOS
1. Lietuvos kaimo M04
plėtros
2014–2020
metų programos (toliau
– KPP) priemonės
kodas
2. Veiklos vykdymo
Eil.
vieta (nurodomi žemės Nr.
ūkio naudmenų plotai /
sklypai, kuriuose bus
įgyvendinamos
apsaugos priemonės)
1.
2.
3.

Sklypo unikalus numeris

Aptveriamo ploto
dydis ha

Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas ___________
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n
3. SG skaičius 2020 m. |__|__|__|__|__|
sausio 1 d.
4. Prašoma paramos |__|__|__|__|__|__|__|__| Eur
suma, Eur be PVM
Nurodoma prašoma paramos suma be PVM, eurais
5. Asmuo, atsakingas
už veiklos
administravimą
(vardas, pavardė,
tel. Nr., el. paštas)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(Pildoma, jei tai ne pareiškėjas. Nurodomas pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus
atsakingas už veiklos įgyvendinimą, vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas)

III. PRAŠOMOS KOMPENSUOTI IŠLAIDOS
Nr.

Išlaidų
pavadinimas

Kiekis, vnt./m

Pirkimo suma be
PVM, Eur

Išlaidos būtinumo pagrindimas
(privaloma išsamiai pagrįsti
išlaidų ir jų kiekio būtinumą)

1. Vielinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių įsigijimas
1.1.
n.
2. Juostinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių įsigijimas
2.1
n.
3. Tinklinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių įsigijimas
3.1.
n.
4. Elektros tiekimo ir palaikymo įrenginio (-ių) ir (arba) jo (-ų) dalių įsigijimas
4.1.
n.

IV. KITA INFORMACIJA (šioje lentelėje pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, užbraukdamas
ženklu „X“ langelį ties žodžiu „Taip“, „Ne“)

1.

2.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybine mokesčių inspekcija?
Žymima „Taip“, jei pareiškėjui Lietuvos Respublikos teisės
□ Taip □ Ne
aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių ar socialinio
draudimo įmokų mokėjimo terminai
Ar esate atsiskaitęs su Valstybiniu socialinio draudimo
fondu? Žymima „Taip“, jei pareiškėjui Lietuvos
□ Taip □ Ne
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti
mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai
Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas ___________
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

Ar neturite finansinių sunkumų (nesate bankrutuojantis arba
likviduojamas)?
Ar patvirtinate, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo,
nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir viešųjų
lėšų?
Ar patvirtinate, kad projektas atitinka priemonės prioritetą
„Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias
ekosistemas“ ir jo tikslinę sritį „Įgyvendinti bendruosius
aplinkosaugos tikslus išsaugant biologinę įvairovę ir
ekosistemų subalansuotą funkcionavimą, siekiant sumažinti
vilkų (Canis lupus lupus) ūkiniams gyvūnams daromą žalą“
ir prisideda prie kompleksinio tikslo „Prevencinių
priemonių taikymo siekiant sumažinti visuomeninio
konflikto lygį išsaugant rūšių ir buveinių biologinę
įvairovę“ įgyvendinimo?
Ar patvirtinate, kad parama bus teikiama tik toms
investicijoms, kurios įgyvendinamos savivaldybėse,
kuriose yra didelė tikimybė patirti vilkų daromą žalą
ūkiniams gyvūnams (kuriose nustatyta daugiausia žalos
atvejų per 5 metus (žalos atvejų fiksuota ne mažiau kaip 5
kartus per paskutinius 5 metus)), nurodytoms Taisyklių 13.9
papunktyje?
Ar patvirtinate, kad paraiškoje numatytos išlaidos yra
susijusios su remiama veikla, nurodyta Taisyklių IV
skyriuje?
Ar esate įregistravęs savo vardu kaip valdos valdytojas
žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir
kaimo verslo registre Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-278 „Dėl
žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ nustatyta tvarka?

□ Taip □ Ne
□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

Ar įsipareigojate:
9.
10.
11.

12.

13.

14.

be rašytinio Agentūros sutikimo nekeisti veiklos vykdymo
vietos (šios paramos paraiškos II skyriuje nurodytų žemės □ Taip □ Ne
sklypų) ir sąlygų?
iki mokėjimo prašymo dienos įsirengti apsaugos
□ Taip □ Ne
priemones?
užtikrinti, kad įsigytos apsaugos priemonės būtų įrengtos
tinkamai (taip, kaip nurodyta Taisyklių 14.3 papunktyje)?
nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto
kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus
reikalavimus?
sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir
(arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdoma veikla, ar
laikomasi sąlygų, už ką buvo skirta išmoka?
teikti duomenis statistikos tikslais ir programos
įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams
atlikti?

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne
□ Taip □ Ne

Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas ___________
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

norint perduoti prisiimtus įsipareigojimus pagal Priemonės
veiklą kitam asmeniui, tai suderinti su Agentūra ir pateikti
Agentūrai rašytinį prašymą dėl įsipareigojimų perdavimo?
viešinti paramą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr.
3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių
patvirtinimo“?
įgyvendinti projektą ir pateikti Agentūrai mokėjimo
prašymą per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą
priėmimo dienos?
iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti įsigytas
apsaugos priemones bei užtikrinti, kad jos tinkamai veiktų
(nebūtų gedimų, nebūtų elektros srovės nuotėkių prie
besiliečiančių objektų ir tekėtų elektros srovė)?
iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos įvykus įvykiui,
kurio metu būtų sugadintos ar sunaikintos paramos lėšomis
įsigytos apsaugos priemonės, savo lėšomis atkurti jas ne
mažesne negu atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių
parametrų?
iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos faktiškai
išlaikyti ne mažiau negu paramos paraiškos pateikimo metu
turėtą metinį vidutinį SG skaičių?
be rašytinio Agentūros sutikimo nekeisti veiklos vykdymo
vietos (paramos paraiškoje nurodytų žemės sklypų) ir
sąlygų?
neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos
lėšas įgytų apsaugos priemonių iki projekto kontrolės
laikotarpio pabaigos?
paramos paraiškoje, prie jos pridedamuose dokumentuose
bei pagal Agentūros paklausimą pateiktuose dokumentuose
pateikti teisingą informaciją?

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne

□ Taip □ Ne
□ Taip □ Ne
□ Taip □ Ne
□ Taip □ Ne

V. PATEIKIAMI DOKUMENTAI
(Šio skyriaus lentelėje pareiškėjas pasitikrina, ar jo pateikiama paramos paraiška yra
sukomplektuota, ir pažymi (kryželiu), kuriuos dokumentus pateikia, nurodydamas pateikiamų
dokumentų puslapių skaičių)
Eil.
Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti
X

Puslapių
skaičius

1.

Komerciniai pasiūlymai

□

|__|__|

2.

Pažyma apie pareiškėjo nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo
turto vieneto vertę.

□

|__|__|

3.

Kiti dokumentai (įrašyti)

□

|__|__|

Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas ___________
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VI. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA
Aš, pretenduojantis gauti paramą pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“
veiklą „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“,
pasirašydamas šioje paraiškoje, patvirtinu, kad:
1. Esu susipažinęs su paramos skyrimo sąlygomis ir jas vykdysiu.
2. Sutinku, kad mano tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais
dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis.
3. Užtikrinu, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir
kitų viešųjų lėšų.
4. Įsipareigoju be rašytinio Agentūros ir savivaldybės sutikimo nekeisti veiklos vykdymo vietos ir
sąlygų.
5. Užtikrinu, kad išlaidas patirsiu tik gavęs (-usi) Agentūros sprendimą dėl patvirtinimo paramos
gavėju (-a).
6. Įsipareigoju pateikti lėšų poreikio vieliniam elektriniam / juostiniam elektriniam arba tinkliniam
elektriniam tinklo aptvarui ir (arba) elektros tiekimo ir palaikymo įrenginiui įsigyti sąmatą.
7. Žinau, kad po pranešimo apie atliktus darbus pateikimo bus atliekama patikra vietoje.
8. Žinau, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią
deklaraciją).
9. Esu informuotas, kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys
mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir
saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano
asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių
asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.
10. Esu informuotas, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės
informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti
Europos Sąjungos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose
nustatyta tvarka.
11. Esu informuotas, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą,
projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto
svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei
tyrimų tikslais.
12. Įsipareigoju klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą
grąžinti Agentūrai.
13. Žinau, kad Agentūra gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos
informacijos apie mano projektą ir su juo susijusią veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali
panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.
14. Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su
tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens
duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi
nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti
(teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų
perkeliamumą.
15. Esu informuotas, kad duomenų valdytoja yra Agentūra.
16. Sutinku, kad visi mano prisiimti įsipareigojimai bus patikrinti Agentūros nustatytais terminais.
17. Įsipareigoju įgaliotai institucijai pareikalavus grąžinti gautą paramą, jei veikla nebus įgyvendinta
taip, kaip numatyta, ir nebus tinkamai įforminti pakeitimai arba bus pažeistos kitos paramos gavimo
taisyklės.
18. Užtikrinu, kad Agentūrai pateikta atsiskaitomoji sąskaita priklauso man ir prisiimu visą
atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius banko sąskaitos numerį.
19. Esu informuotas, kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir
Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas ___________
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duomenų bazėse. Esu informuotas, kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų
pateikimą Agentūrai laiku.
20. Esu informuotas, kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė
informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens
duomenų apsauga“.
21. Esu informuotas, kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo,
administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei
perduodami valstybės archyvams.
22. Esu informuotas, kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo
tikslais bei teisiniais pagrindais:
- asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir
kontrolės, paramos viešinimo tikslais įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo 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 (OL 2013 L 347, p. 549);
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo
nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui,
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros
nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320); 2013 m. gruodžio 17 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), 2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą
(ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų
valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL 2014 L 255, p. 59),
priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

____________________________
(pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

_____________
(parašas)

_____________________
(vardas, pavardė)

Pastaba. Pareiškėjo pateikti duomenys bus tvarkomi elektroniniu būdu, juos kontrolės, priežiūros ir
vertinimo tikslams gali panaudoti Agentūra, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, kitos su
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai administravimu susijusios institucijos.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas ___________

8

programos priemonės „Investicijos į materialųjį
turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas
prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“
įgyvendinimo taisyklių
2 priedas

SKIRTINGŲ RŪŠIŲ GYVŪNŲ VIENETO ATITIKTIES SUTARTINIAM GYVULIUI
LENTELĖ

Galvijai nuo 6 mėnesių iki 2 metų

0,6 SG

Galvijai, jaunesni nei 6 mėnesių

0,4 SG

Avys ir ožkos

0,15 SG

Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas ___________

