Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių
Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių
išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių
1 priedas
(Paramos paraiškos forma)
PARAMOS PARAIŠKA PAGAL KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS
PRIEMONĖS „AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS“ VEIKLĄ „NYKSTANČIŲ
LIETUVOS SENŲJŲ VEISLIŲ GYVULIŲ IR NAMINIŲ PAUKŠČIŲ IŠSAUGOJIMAS“ 1
NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAIMO
PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TERITORINIS PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS 2
|__|__|__|__| |__|__| |__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(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/juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)
Adresas
(Nurodoma pareiškėjo gyvenamoji vieta ir gyvenamosios vietovės (pvz.: miestas, miestelis ar kaimas)
pavadinimas, taip pat, jeigu turi, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)
Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Seniūnijos pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Gyvenamosios vietovės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Namo Nr.

|__|__|__|

Buto Nr.

|__|__|__|

Pašto indeksas |__|__|__|__|__|__|__|
Telefono Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fakso Nr.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

El. paštas

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1

Paramos paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba, didžiosiomis raidėmis, aiškiai įskaitomu šriftu, netaisoma ir
nebraukoma. Raidės ir skaičiai įrašomi tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų linijų. Vienam
simboliui įrašyti skiriamas vienas langelis. Paramos paraiška pildoma rašikliu arba kompiuteriu.
2
Pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų
departamento teritorinio paramos administravimo skyriaus (toliau – TERPAS) tarnautojas.
Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas
____________________________

2

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paramos paraiškos administravimo eigą?
PASTABA. Užpildykite tik vieną langelį
Paštu
Elektroniniu paštu
I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
1. VALDOS DUOMENYS
1.1. Žemės ūkio valdos atpažinties kodas: __________
(Nurodomas žemės ūkio valdos atpažinties kodas iš
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pažymos, pildo pareiškėjas)
2. FIZINIO ASMENS DUOMENYS
2.1. Asmens kodas ___________
3. JURIDINIO ASMENS DUOMENYS
3.1. Juridinio asmens kodas _________
3.2. Įsteigimo data |__|__|__|__| |__|__| |__|__|
3.3. Juridinio asmens statusas:
3.3.1. Valstybės institucija
3.3.2. Kitas juridinis asmuo
4. BANKO REKVIZITAI
(nurodyti duomenis: banko pavadinimą, banko kodą ir savo atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią
pageidaujate, kad būtų pervesta paramos suma, numerį (turi būti įrašytas labai aiškiai)
Banko pavadinimas _______________________
Banko kodas _______________
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ____________________
II. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.

Ar esate gavęs Europos Sąjungos paramą senųjų veislių gyvulių ir
naminių paukščių išsaugojimui?

Taip

Ne

2.

Ar Jūsų valda ar jos dalis yra „Natura 2000“ teritorijoje?

Taip

Ne

III. INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ VEIKLOJE „NYKSTANČIŲ LIETUVOS
SENŲJŲ VEISLIŲ GYVULIŲ IR NAMINIŲ PAUKŠČIŲ IŠSAUGOJIMAS“
Veiklos įgyvendinimo
pradžia (nuo paraiškos
pateikimo datos)

|__|__|__|__| |__|__|
|__|__|

Veiklos įgyvendinimo
pabaiga

|__|__|__|__| |__|__|
|__|__|

Ūkyje įsipareigojamas 5, 6 arba 7 metus laikyti nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir (ar) naminių
paukščių skaičius (pažymėti laukelį) :
5 metai
6 metai
7 metai
Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas
___________________________
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Veislės pavadinimas

Tapatybės nustatymo
numeriai (pildoma
arkliams, galvijams)

Įsipareigojamas laikyti nykstančių
Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir
naminių paukščių skaičius

Žemaitukų veislės arkliai

|__|__|__|__|

Stambiųjų žemaitukų veislės
arkliai

|__|__|__|__|

Lietuvos sunkieji arkliai:

|__|__|__|__|

Lietuvos baltnugariai galvijai
(karvės, telyčios, veisliniai buliai):

|__|__|__|__|

Lietuvos žalieji galvijai (senojo
genotipo) (karvės, telyčios,
veisliniai buliai):

|__|__|__|__|

Lietuvos šėmieji galvijai (karvės,
telyčios, veisliniai buliai):

|__|__|__|__|

Lietuvos juodmargiai galvijai
(senojo genotipo) (karvės,
telyčios, veisliniai buliai):

|__|__|__|__|

Lietuvos vietinės kiaulės
(paršavedės, kiaulaitės, veisliniai
kuiliai)
Lietuvos baltosios kiaulės (senasis
genotipas) (paršavedės, kiaulaitės,
veisliniai kuiliai)
Lietuvos juodgalvės avys (senasis
tipas) (ėriavedės, avytės, veisliniai
avinai)
Lietuvos šiurkščiavilnės avys
(ėriavedės, avytės, veisliniai
avinai)

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

Lietuvos vištinės žąsys

|__|__|__|__|

IV. PATEIKIAMI DOKUMENTAI
(Šioje lentelėje pareiškėjas pasitikrina, ar jo pateikiama paraiška yra sukomplektuota tinkamai, ir
pažymi (X), kuriuos dokumentus pateikia, nurodydamas pateikiamų dokumentų puslapių skaičių)
Eil.
Nr.
1.

2.

Pažymėti (X)

Dokumento pavadinimas
Akcininkų (pajininkų), narių, bendrovės valdymo tarybos ar
pan. pritarimas dėl dalyvavimo įgyvendinant priemonę (jei
pareiškėjas – juridinis asmuo).
Gyvulio kilmės pažymėjimų skaičius (kiaulių, avių arba vištinių
žąsų, jei paramos paraiškoje įsipareigojama laikyti kiaules, avis
arba vištines žąsis)

Lapų
skaičius
|__|__|

|__|__|

Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas
___________________________
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3.

Įgaliojimas

|__|__|

4.

Kiti priedai

|__|__|

PASTABA. Pareiškėjas privalo pateikti dokumentus lietuvių kalba arba kompetentingų institucijų,
atliekančių vertimo paslaugas, patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą. Prie paramos paraiškos pridedamos
nurodytų dokumentų kopijos. Notaro patvirtinti nuorašai pateikiami tik tuo atveju, jei TERPAS
darbuotojui neparodomas dokumento originalas.
V. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA
Aš, pretenduodamas gauti paramą pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“
veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ (toliau –
Veikla) ir pasirašydamas šioje paramos paraiškoje, pareiškiu, kad:
1. Šioje paramos paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano
žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.
2. Pasižadu Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra)
vykdomų patikrų vietoje metu turėti paramos paraiškoje įsipareigotų išlaikyti ūkinių gyvūnų kilmę
patvirtinančius dokumentus.
3. Atnaujinau VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) Galvijų
veislininkystės informacinės sistemos duomenų bazėje (toliau – GVIS) ir Arklių veislininkystės
informacinės sistemos duomenų bazėje (toliau – ARVIS), Kiaulių veislininkystės informacinės
sistemos duomenų bazėje (toliau – KVIS) esančius duomenis.
4. Žinau, kad Agentūra, priimdama sprendimą dėl paramos suteikimo / nesuteikimo ir (arba)
sankcijų taikymo, informaciją apie laikomus galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius), arklius ir
kiaules gaus iš viešųjų registrų ŽŪIKVC GVIS, ARVIS ir KVIS duomenų bazių. Informacija apie
laikomų avių ir vištinių žąsų skaičių gaunama iš kilmės knygų.
5. Žinau, kad antraisiais ir vėlesniais metais po paramos paraiškos pateikimo didindamas
paramos paraiškoje nurodytą ūkinių gyvūnų veislių skaičių turėsiu pateikti kitą paramos paraišką,
kurioje nurodysiu tik didinamų ūkinių gyvūnų skaičių ir pagal kurią vykdysiu su ja susijusius
įsipareigojimus.
6. Žinau, kad antraisiais ir vėlesniais metais po paramos paraiškos pateikimo didindamas
paramos paraiškoje nurodytą ūkinių gyvūnų skaičių ir norėdamas gauti paramą pagal Veiklą iki
paraiškų prėmimo pabaigos turėsiu pateikti prašymą „Dėl ūkinių gyvūnų skaičiaus didinimo“, kuriame
turėsiu nurodyti padidėjusį, palyginti su nurodytu paramos paraiškoje, ūkinių gyvūnų skaičių.
7. Žinau, kad avies ar vištinės žąsies keitimo atveju iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. turėsiu
pateikti Agentūrai naujos avies ar vištinės žąsies kilmės pažymėjimą.
8. Žinau, kad didindamas avių ar vištinių žąsų skaičių ir teikdamas prašymą dėl ūkinių gyvūnų
skaičiaus didinimo turėsiu pateikti Agentūrai naujos avies ar vištinės žąsies kilmės pažymėjimą.
9. Žinau, kad Agentūra sutikrina su ŽŪIKVC GVIS, ARVIS ir KVIS duomenų bazėse laikomą
ir paramos paraiškoje įsipareigotą išlaikyti ūkinių gyvūnų skaičių.
10. Nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos
Respublikos biudžeto lėšų.
11. Man nėra iškelta bankroto byla, nesu likviduojamas.
12. Nesu skolingas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos.
13. Paramos paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant
šią deklaraciją).
14. Sutinku, kad paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano
asmens ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos administravimo informacinėse sistemose
ir kad Agentūra gautų mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų
bazių paramos administravimo klausimais.
Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas
___________________________
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15. Sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paramos paraišką, nurodant pareiškėjo
pavadinimą, paramos paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto
svetainėje.
16. Sutinku teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir programos
įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti.
17. Įsipareigoju klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą
grąžinti Agentūrai.
18. Žinau, kad Agentūra gali patikrinti pateiktus duomenis, atlikti patikrą vietoje ir gauti
papildomos informacijos apie mano ūkinę veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti
ir kitos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.
19. Įsipareigoju laikytis gyvūnų gerovės ir ūkinių gyvūnų registravimo ir tapatybės nustatymo
reikalavimų, neturėti iki einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos užfiksuotų ir nepašalintų iki einamųjų metų
gruodžio 31 d. šių reikalavimų pažeidimų.
20. Įsipareigoju išlaikyti paramos paraiškoje nustatytą nykstančių Lietuvos senųjų veislių
gyvulių ir naminių paukščių skaičių Veiklos įgyvendinimo laikotarpiu, t. y. ne mažiau kaip penkerius
metus.
21. Įsipareigoju gyvuliui ar naminiam paukščiui kritus per 20 dienų informuoti Agentūrą ir
pateikti veterinarijos gydytojo pažymą, kurioje nurodyta kritimo priežastis. Žinau, kad, esant kitoms
pateisinamoms priežastims dėl ūkinio gyvūno netekimo (praradimo), klausimą dėl sankcijų taikymo
sprendžia Agentūra.
22. Žinau, kad, pažeidus įsipareigojimus, man bus taikomos numatytos sankcijos.
23. Įsipareigoju, jei perleisiu valdą, informuoti apie tai Agentūrą.
24. Įsipareigoju visoje valdoje laikytis Pagrindinių reikalavimų pagal veiklą, nustatytų šių
taisyklių 4 priede, Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų
naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m.
sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23, ir Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės
reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d.
įsakymu Nr. 3D-327, išdėstytų reikalavimų.
25. Įsipareigoju veisti ūkinius gyvūnus ir veisti juos tik grynuoju veisimu, t. y. poruoti tik tos
pačios veislės ūkinius gyvūnus.
26. Žinau, kad už ūkinių gyvūnų neveisimą yra taikomos sankcijos.
27. Įsipareigoju vykdyti gyvulių produktyvumo kontrolę.
28. Įsipareigoju laikytis kitų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių
paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklėse nurodytų reikalavimų.
Pareiškėjo atstovo
vardas, pavardė,
pareigos, parašas
Parašu patvirtinama, kad pateikti teisingi duomenys ir prisiimami išvardyti įsipareigojimai.
Jei projektą parengė ir paraišką padėjo užpildyti konsultantas, nurodykite:

Nurodykite konsultanto duomenis:
Konsultanto vardas ir pavardė
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Institucijos pavadinimas
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono. Nr.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PASTABA. Pasirašydamas ant kiekvieno paramos paraiškos lapo, pareiškėjas patvirtina, kad visi paramos
paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi. Pareiškėjo pateikti duomenys bus apdoroti elektroniniu būdu, juos
kontrolės tikslams gali panaudoti Agentūra, kitos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas
___________________________

