Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir
kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities
„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos
keitimas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo
2020 metų,
1 priedas

(Paramos paraiškos forma) 1
NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAIMO PLĖTROS
IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PARAMOS
ADMINISTRAVIMO SKYRIUS2
Šia lentelę pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir
žuvininkystės programų departamento teritorinio Paramos administravimo skyriaus tarnautojas.
|__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |__|__|
(paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)
(paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos)
Paraiška vertinti priimta
Paraiška atmesta

(vardas, pavardė)

(parašas)

□
□
_________________________________________
(dokumento sudarytojo 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 „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO
VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS
APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“ VEIKLĄ „ASBESTINIŲ STOGŲ DANGOS KEITIMAS“

________________Nr.________
(data)
______________________
(sudarymo vieta)
I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
1.
Informacija apie pareiškėją
1.1.
1.2
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Fizinio asmens vardas ir pavardė
Asmens kodas
Pareiškėjo banko rekvizitai
(Nurodomi duomenys, kur bus pervesta patvirtinta paramos suma)
Banko pavadinimas
Banko kodas

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

1

Pildydami rašykite didžiosiomis raidėmis ir aiškiu šriftu
Pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) Kaimo plėtros ir
žuvininkystės programų departamento Paramos administravimo skyriaus tarnautojas
2

Pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašas _________________

2

II. PAREIŠKĖJO KONTAKTINIAI DUOMENYS
Pareiškėjo kontaktiniai duomenys
(Nurodomi pareiškėjo kontaktiniai duomenys, kurie bus naudojami bendraujant su pareiškėju ir paramos
1.
gavėju paramos paraiškos vertinimo, projekto įgyvendinimo ir projekto kontrolės laikotarpiu).

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.

Savivaldybės pavadinimas
Seniūnijos pavadinimas
Gyvenamosios vietovės pavadinimas
Gatvės pavadinimas
Namo Nr.
Buto Nr.
Pašto indeksas
Telefono (-ų) Nr.
El. pašto adresas
Informacijos teikimo būdai
(Nurodoma, kokiu būdu pareiškėjas nori gauti informaciją apie paramos paraiškos administravimo
eigą. Pildoma žymint langelį ženklu „X“)
Paštu
Elektroniniu paštu
Sutinku elektroniniu paštu gauti Agentūros interneto svetainėse skelbiamas naujienas
Ar sutinkate, kad informaciją apie Jūsų projektą Nacionalinė mokėjimo agentūra prie
Žemės ūkio ministerijos teiktų žemės ūkio skyriui?
(Jei „Taip“, nurodykite Jūsų gyvenamosios vietovės rajono žemės ūkio skyriaus pavadinimą
(įrašyti) _________________________________________________
Ar sutinkate, kad informaciją apie Jūsų projektą Nacionalinė mokėjimo agentūra prie
Žemės ūkio ministerijos teiktų tam tikrai asociacijai?
(Jei „Taip“, nurodykite asociacijos pavadinimą (įrašyti)

III. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS
Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities
„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“ veikla „Asbestinių stogų dangos
keitimas“
1. Gyvenamojo namo, kurio stogas bus keičiamas, Unikalus daikto numeris
unikalus numeris ir NTR registro numeris
NTR registro numeris

Eil. Programos priemonės veiklos srities
Nr. remiama veikla

2. Gyvenamojo namo, kurio stogas bus keičiamas, Įrašyti iš Asbesto turinčių gaminių kiekio
apskaičiavimo ataskaitos arba kitame savivaldybės
stogo plotas (m2)
administracijos
išduotame ir
patvirtintame
dokumente, kuriame pagrindžiamas stogo su
asbestine danga plotas, ir naudoti apskaičiuojant
galimas sumas V lentelėje „Informacija apie
planuojamas išlaidas“
3. Gyvenamajame name, kurio stogas bus
keičiamas, gyvenamąją vietą deklaruojančių
žmonių skaičius

Pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašas _________________
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4. Bendra prašoma paramos suma be PVM, Eur
(Nurodoma bendra prašoma paramos suma be
PVM, eurais. Pildo pareiškėjas, kuris pirkimo ir
(arba) importo pridėtinės vertės mokestį (PVM),
pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės
mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę
įtraukti į PVM ataskaitą.)
5. Bendra prašomos paramos suma su PVM, Eur
6. Asmuo, atsakingas už projektą
(vardas, pavardė)

(Nurodoma bendra prašoma paramos suma su
PVM, eurais.)
(Pildoma, jei tai ne pareiškėjas, nurodant
pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už
projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų
rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardą,
pavardę ir tel. Nr.)

IV. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projektas bus įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų
rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas" įgyvendinimo taisyklėmis,
taikomomis nuo 2020 m.
Šia priemone bus siekiama prisidėti prie šeštojo ES plėtros politikos prioriteto ir antrojo ES kompleksinio
tikslo, t. y. skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėje, saugoti aplinką,
pašalinant asbesto turinčius gaminius.
Tuo tikslu bus keičiamas ........... kv. m. gyvenamojo namo asbestinė stogo danga, nauja aplinkai
nekenksminga stogo danga. Senasis asbestas ir jo atliekos bus pašalintos ...................................(nurodoma
asbesto surinkimo aikštelės / sąvartyno adresas).
Projekto tikslas – pakeisti ............................................................................(gyvenamojo namo, kurio stogo
danga bus keičiamas, adresas) namo asbestinio stogo dangą aplinkai nekenksminga
...................................................................................(nurodoma nauja stogo danga) danga.
Bus išvežta ir pašalinta apie ...........................kg asbestinio šiferio ir kitų asbesto gaminių.
Projekto esmė – pakeisti kenksmingą aplinkai stogo dangą, tokiu būdu prisidedant prie vietos plėtros kaimo
vietovėse skatinimo, kaimo atnaujinimo, aplinkos apsaugos būklės gerinimo, užtikrinant sau ir kaimo
gyventojams sveikesnę bei gražesnę aplinką. Atstumas iki atliekų šalinimo sąvartyno yra apie ........... km.
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V. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS IŠLAIDAS
(Nurodomos investicijos, kurioms prašoma paramos, jų pirkimo suma be PVM, prašoma suma su PVM arba be PVM, jeigu pareiškėjas, kuris pirkimo ir (arba) importo
pridėtinės vertės mokestį (PVM), pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM ataskaitą.
Stogo dangos ar stogo dangos ir statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, galima išlaidų vertė apskaičiuojama pagal III skyriaus 2 punkte nurodyto stogo
plotą padauginus iš nustatyto ir patvirtinto fiksuotojo įkainio arba Agentūros nustatytų ir patvirtintų kainų 1 m 2 stogo plotui uždengti su persidengimu (skelbiamos www.nma.lt
tinklalapyje) arba pagal mažiausią kainą, nurodytą komerciniuose pasiūlymuose. Kuro sąnaudos asbestines atliekas iki šalinimo vietos transportuoti apskaičiuojamos pagal
numatyto atstumo kilometrų (km) skaičių padauginus iš nustatyto ir patvirtinto fiksuotojo įkainio. Asbestinių atliekų šalinimo paslauga apskaičiuojama pagal sąvartyno, kuris
priima asbestines atliekas, sąvartyno asbestinių atliekų šalinimo kainą, patvirtintą savivaldybės arba regioninio atliekų tvarkymo centro.
Pastaba. Pareiškėjas turi pasirinkti tik stogo dangą arba stogo dangą ir statybines medžiagas, būtinas stogo dangai pakeisti. Abiejų žymėti negalima.)
Nr.
Išlaidų pavadinimas
Ar prašoma
Galima
Prašoma
Pastabos
kompensuoti
išlaidos
suma, Eur3
vertė be
(su PVM
PVM, Eur
arba be
PVM
(reikiamą
pabraukti

1.

2

Stogo danga

4

______________
(nurodomas dangos tipas)
(pildo tik tie pareiškėjai, kurie prašo
paramos tik stogo dangai)
Stogo danga ir statybinės medžiagos būtinos
stogo dangai pakeisti5
_______________

Stogo plotas ______________ m2 (įrašyti iš III skyriaus 2 punkto)
Taip
Jei atsakoma „Taip“, prašoma kompensuoti suma apskaičiuojama
Ne
pagal nustatytą ir patvirtintą fiksuotąjį įkainį arba pagal Agentūros
nustatytas kainas.

Taip
Ne

Jei atsakoma „Taip“, prašoma kompensuoti suma apskaičiuojama
pagal nustatytą ir patvirtintą fiksuotąjį įkainį arba pagal Agentūros
nustatytas kainas.

3

Prašoma paramos suma – išlaidos vertė pritaikius 50 proc. paramos intensyvumą. Bendra prašoma paramos suma negali viršyti 2000 su PVM Eur
Beasbesčio šiferio, bituminių čerpių, plieninių čerpių, keraminių čerpių, betoninių čerpių, bituminių lakštų, plieninių čerpių imitacijos, plieninių profiliuotų lakštų, plieninių valcuotų lakštų danga ir
tvirtinimo detalės.
5
Beasbesčio šiferio, bituminių čerpių, plieninių čerpių, keraminių čerpių, betoninių čerpių, bituminių lakštų, plieninių čerpių imitacijos, plieninių profiliuotų lakštų, plieninių valcuotų lakštų danga su
izoliacijos sluoksniu (plėvele ir jos tvirtinimo tašeliais) ir (arba) grebėstais (OSB), ir (arba) kraigais, ir (arba) vėjalentėmis, ir (arba) karnizais-laštakais, ir (arba) lietaus nuvedimo sistema (latakai, lietvamzdžiai), ir
(arba) priedais (sniego užtvaromis, stogo kopėčiomis, stogo tilteliais, stogo apsaugos šukomis), ir (arba) kamino apskardinimu (profiliuota skarda, metaliniai profiliai), ir su tvirtinimo elementais, lygia skarda
(lankstiniai) ir stogo pakalimais.
4
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Nr.

Ar prašoma
kompensuoti

Išlaidų pavadinimas

(nurodomas dangos tipas)
(pildo tik tie pareiškėjai, kurie prašo paramos
stogo dangai ir statybinėms medžiagoms,
būtinoms stogo dangai pakeisti)
Kita stogo danga (įrašyti)

Galima
išlaidos
vertė be
PVM, Eur

Prašoma
suma, Eur3
(su PVM
arba be
PVM
(reikiamą
pabraukti

Pastabos

Taip
Ne

Jei atsakoma „Taip“, kartu su paramos paraiška turi būti pateikti 3
komerciniai pasiūlymai

Kitos statybinės medžiagos, būtinos stogo
dangai pakeisti: (išvardyti)

Taip
Ne

Jei atsakoma „Taip“, kartu su paramos paraiška turi būti pateikti 3
komerciniai pasiūlymai

5.

Asbestinių atliekų transportavimas (kuro
sąnaudos)

Taip
Ne

6.

Asbestinių atliekų šalinimo paslauga

Taip
Ne

Jei atsakoma „Taip“, prašoma kompensuoti suma apskaičiuojama
pagal nurodytą kilometrais (km) atstumą padauginus iš nustatyto ir
patvirtinto fiksuoto įkainio.
Jei atsakoma „Taip“, prašoma kompensuoti suma apskaičiuojama
pagal savivaldybės arba regioninio atliekų tvarkymo centro paraiškos
pateikimo metu nustatytas ir patvirtintas kainas

3.
<.>
4.
<.>
<.>

Iš viso (1+2+3+4+5+6):
––––––––––
3

Prašoma

paramos

suma

–

išlaidos

vertė

pritaikius

50

proc.

paramos

intensyvumą.

Bendra

prašoma

paramos

suma

negali

viršyti

2000

su

PVM

Eur
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V. KITA INFORMACIJA
Pildoma pareiškėjo
(Lentelėje pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, užbraukdamas kryželiu langelį ties žodžiu „Taip“, „Ne“
arba „Neaktualu“)
1.
Ar esate atsiskaitęs su Valstybine mokesčių inspekcija?
Taip
Ne
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybiniu socialinio draudimo fondu?
Ar patvirtinate, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus
finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų?
Ar patvirtinate, kad projektas atitinka šeštąjį ES kaimo plėtros politikos
prioritetą „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą
kaimo vietovėse“ ir jo tikslinę sritį „Vietos plėtros kaimo vietovėse
skatinimas“ ir prisideda prie antrojo ES kompleksinio tikslo „Aplinkos
apsauga“ įgyvendinimo?
Ar patvirtinate, kad nekilnojamasis turtas (vienbutis namas arba butas
gyvenamosios paskirties dvibučiame ir (arba) daugiabučiame name), į kurį
planuojama investuoti įgyvendinant projektą, priklauso Jums arba Jūsų
sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise, sutuoktinių bendrosios dalinės
arba sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise?
Ar patvirtinate, kad projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje ir ta vietovė
nėra sodininkų bendrijos ir kurorto teritorijoje?
Ar patvirtinate, kad esate kaimo gyventojas, iki paramos paraiškos
pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantis kaimo vietovėje?
Ar patvirtinate, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame
paraiškos pateikimo metu gyvenate (t. y. deklaruojate nuolatinę
gyvenamąją vietą)?
Ar patvirtinate, kad projektu siekiama viešųjų tikslų – visuomenės
sveikatos ir aplinkos apsaugos (ne pelno)?
Ar patvirtinate, kad sutikimas teikti paramos paraišką gautas iš visų
nekilnojamojo turto savininkų ir su visais nekilnojamojo turto savininkais
sudaryta projektui įgyvendinti skirta jungtinės veiklos sutartis, patvirtinta
Taip
notaro, jeigu planuojama investuoti į gyvenamosios paskirties dvibutį ir
(arba) daugiabutį namą?
Ar patvirtinate, kad sutikimas teikti paramos paraišką gautas iš visų
nekilnojamojo turto savininkų, jeigu planuojama investuoti į vienbutį namą,
kuris priklauso Jums ar Jūsų sutuoktiniui kartu su kitais asmenimis arba
Taip
Jums ir Jūsų sutuoktiniui bendrosios dalinės arba bendrosios jungtinės
nuosavybės teise kartu su kitais asmenimis?
Ar patvirtinate, kad esate iš savivaldybės, kuri turi patvirtintą asbesto
turinčių gaminių šalinimo programą, parengtą vykdant Asbesto šalinimo
programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio
17 d. nutarimu Nr. 351 „Dėl Asbesto šalinimo programos patvirtinimo“ ir
vykdo Asbesto šalinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemones, pagal
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymą Nr.
D1-243 „Dėl asbesto šalinimo veiksmų plano patvirtinimo“?
Ar patvirtinate, kad gyvenamajam namui yra parengta Asbesto turinčių
gaminių kiekio apskaičiavimo ataskaita pagal Duomenų apie asbesto
turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D11040 „Dėl Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ ?

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Ne

Neaktualu

Ne

Neaktualu

Taip

Ne

Taip

Ne
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Ar įsipareigojate:
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

įgyvendinti projektą per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo
dienos?
nekeisti nuo paramos paraiškos pateikimo iki projekto kontrolės laikotarpio
pabaigos gyvenamojo namo, kurio stogo danga keičiama įgyvendinant
projektą, ir (arba) jo dalies nuosavybės teisių?
atstatyti savo lėšomis, jeigu stogo danga bus sunaikinta arba sugadinta
projekto įgyvendinimo ir jo kontrolės laikotarpiu?
sudaryti sąlygas projekto įgyvendinimo ir projekto kontrolės laikotarpiu
asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip
įgyvendinamas projektas, laikomasi įsipareigojimų?
teikti Agentūrai visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos
tikslams ir programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems
vertinimams atlikti?
ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Agentūrai apie bet
kurių duomenų, nurodytų paramos paraiškoje, taip pat apie savo rekvizitų
pasikeitimus?
viešinti paramą, vadovaujantis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“, 9.1 papunktyje nustatyta
tvarka?
likviduoti asbesto turinčių gaminių atliekas, susidariusias keičiant stogą,
vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu
Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“,
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, ir su mokėjimo prašymu
pateikti pažymą arba sąskaitą faktūrą iš įmonės, tvarkančios asbesto
atliekas, apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą ir jo kiekį?
įsigyti prekes, kurios yra naujos, nenaudotos, atitinka Lietuvos Respublikos
ir ES teisės aktų reikalavimus, ir neviršyti nustatytų ir patvirtintų fiksuotųjų
įkainių arba Agentūros nustatytų ir patvirtintų kainų 1 m2 stogo plotui
uždengti (su persidengimu), stogo dangos arba stogo dangos ir statybinių
medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, fiksuotųjų įkainių asbestines
atliekas iki šalinimo vietos transportuoti, savivaldybės arba regioninio
atliekų centro nustatytų ir patvirtintų kainų asbestinių atliekų šalinimo
paslaugoms pirkti ir vidutinių rinkoje egzistuojančių kainų (kitai dangai,
kitoms statybinėms (stogo dangos keitimo) medžiagoms, būtinoms stogo
dangai pakeisti)?
ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo lėšų gavimo dienos grąžinti
Agentūrai gautą didesnę, nei nustatyta Sprendime skirti paramą, paramos
sumą arba dėl klaidos gautų lėšų sumą?
gavęs (-usi) Agentūros sprendimą dėl paramos neskyrimo, paramos
išmokėjimo sustabdymo, paramos sumažinimo, dėl paramos mokėjimo
nutraukimo ir (arba) reikalavimo grąžinti paramos lėšas ar jų dalį, per
sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir
(arba) grąžinti paramos lėšas į sprendime nurodytą sąskaitą, o apie
reikalavimų įvykdymą raštu informuoti Agentūrą?
neperleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šios paraiškos,
tretiesiems asmenims be rašytinio Agentūros sutikimo?

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne
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1.

2.
2.1
2.2
2.3
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3

Projektų atrankos kriterijai:
Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar)
ekonominę veiklą (jei taip, nurodykite metų trukmę):
nuo 0,5 iki 1 metų – suteikiama 10 balų;

Taip

Ne

nuo 1 metų iki 2 metų – suteikiama 20 balų;

Taip

Ne

ilgiau nei 2 metus – suteikiama 30 balų.

Taip

Ne

Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent
vienas asmuo, kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų – suteikiama 10 balų:
turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis);
Taip
Ne
yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas);
Taip
Ne
yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją
Taip
Ne
Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (ir vaikai gyvena su pareiškėju) –
suteikiama 20 balų;
Taip
Ne
Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų, (gyvenantį (-čius) kartu
Taip
Ne
su pareiškėju) – suteikiama 10 balų;
Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo
vietovėje:
nuo 1 iki 2 pastarųjų metų – suteikiama 10 balų;
Taip
Ne
nuo 2 iki 3 pastarųjų metų – suteikiama 20 balų;
Taip
Ne
ilgiau nei 3 pastaruosius metus – suteikiama 30 balų.
Taip
Ne

VI. PATEIKIAMI DOKUMENTAI
(Šioje lentelėje pareiškėjas pasitikrina, ar jo pateikiama paraiška yra sukomplektuota, ir pažymi (kryželiu),
kuriuos dokumentus pateikia, nurodydamas pateikiamų dokumentų puslapių skaičių)
Eil.
Pažymėti Puslapių
Dokumento pavadinimas
Nr.
kryželiu skaičius
Pažyma apie pareiškėjo (kaimo gyventojo) deklaruojamą nuolatinę gyvenamąją
1.
vietą (gyvenamoji vieta turi būti deklaruota iki paramos paraiškos pateikimo
dienos)
Asbesto turinčių gaminių kiekio apskaičiavimo ataskaitos kopija pagal Duomenų
apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos
2.
Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-1040
„Dėl Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, kaip nurodyta Taisyklių 16.8 papunktyje
Jei pareiškėjo projektui (stogo dangos keitimui) taikomi Lietuvos Respublikos
statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkto reikalavimai, kartu su paramos
paraiška būtina pateikti statybą leidžiantį dokumentą, parengtą pagal statybos
techninio reglamento STR 1.05.01.2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.
3.
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas“, reikalavimus ir stogo dangos keitimo projektą (paprastojo
remonto aprašą), parengtą pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, reikalavimus
Dokumentai, kuriuose patvirtinama pareiškėjo atitiktis atrankos kriterijams,
nurodytiems Taisyklių XI skyriuje:
4.1. vaiko (-ų) gimimo liudijimo kopijos ar gimimo įrašą liudijančių išrašų
kopijos;
4.
4.2. negalios (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis) patvirtinimo
dokumentas;
4.3. nedarbingumo (pripažintas 0–55 proc. darbingumas) patvirtinimo
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5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

dokumentas;
4.4. dokumentai, kuriuose įrodoma, kad pareiškėjas yra sulaukęs pensinio
amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją
4.5. asmenų su negalia, turinčių nedarbingumą, pensinio amžiaus ir (arba)
gaunančių senatvės pensiją asmenų nuolatinės gyvenamosios vietos deklaracija;
4.6. dokumentai, kuriuose patvirtinama pareiškėjo vykdoma profesinė ir (ar)
ekonominė veikla kaimo vietovėje: pažyma iš darbdavio, įmonės pažymėjimas,
verslo liudijimas ar individualios veiklos pažyma;
Rašytinis sutuoktinio sutikimas investuoti į jam (jiems) priklausantį
nekilnojamąjį turtą
Bendrasavininkių sutikimas teikti paramos paraišką (jeigu namas priklauso
nuosavybės teise pareiškėjui ar pareiškėjo sutuoktiniui kartu su kitais
bendrasavininkais arba planuojama investuoti į gyvenamosios paskirties dvibutį
ir (arba) daugiabutį namą);
Jungtinės veiklos sutartis, patvirtinta notaro (jeigu planuojama investuoti į
gyvenamosios paskirties dvibutį ir (arba) daugiabutį namą)
Prekių ir paslaugų, nurodytų Taisyklių 20.4 papunktyje, tinkamų finansuoti
išlaidų sumai pagrįsti, kartu su paramos paraiška, turi būti pateikiami trys
komerciniai pasiūlymai (su lygiaverčiais išlaidų technines savybes
apibūdinančiais techniniais parametrais)
Pažymos apie vaikų deklaruojamąją gyvenamąją vietą (pateikiama, jei
pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą arba mažametį vaiką (-ų)
Pareiškėjo sutuoktinio/ bendrasavininko deklaracija
Kiti dokumentai (įrašyti)

VII. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA
Aš, pretenduojantis (-i) gauti paramą pagal priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas
kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą
„Asbestinių stogų dangos keitimas“, pasirašydamas (-a) šioje paramos paraiškoje patvirtinu, kad:
1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra
teisinga.
2. Prašoma parama yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga suma.
3. Nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos
biudžeto lėšų.
4. Man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar
jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu.
5. Žinau, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).
6. Esu informuotas (-a) ir sutinku, 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.
7. Sutinku, kad mano tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais
pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis.
8. Žinau, kad, pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, taikomos sankcijos Administravimo taisyklėse ir kituose
teisės aktuose, kurie reglamentuoja paramos teikimą ir administravimą, nustatyta tvarka.
9. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės
informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Bendrijos
finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
10. Esu informuotas (-a) ir sutinku, 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.
11. Žinau, kad Agentūra gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos
apie mano projekto ir su juo susijusią veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos
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Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.
12. Esu informuotas (-a), 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.
13. Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytojas yra Agentūra.
14. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir
duomenų bazėse. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų
pateikimą Agentūrai laiku.
15. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė
informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
16. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo
ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.
17. Esu informuotas (-a) ir sutinku, 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. 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),
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),
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), Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, priemonės įgyvendinimo
taisyklėse nustatytus reikalavimus.
18. Žinau, kad jei netinkamai vykdysiu projektą pagal šią paraišką ar kitaip pažeisiu teisės aktų, reglamentuojančių
paramos teikimą ir administravimą, reikalavimus, man gali būti taikomos teisės aktų numatytos sankcijos.
19. Žinau, kad pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, bus tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų
nuostatos.
20. Žinau, kad pasikeitus šioms taisyklėms ir kitiems susijusiems teisės aktams, bus taikomi pasikeitę taisyklių ar
kitų teisės aktų reikalavimai (jei įsakymo pakeitime nenumatyta kitaip).
21. Žinau, kad Asbesto turinčių gaminių šalinimo darbai ir šių gaminių transportavimas turi būti vykdomas
vadovaujantis Darbo su asbestu nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. A1-184/V-546 „Dėl darbo su
asbestu nuostatų patvirtinimo“.
_______________________________________
_____________
_______________
(pareiškėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)
(parašas)
(vardas, pavardė)

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