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(Paramos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų
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(parašas)
Paramos paraiška vertinti priimta □
Paramos paraiška atmesta □
_________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
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PARAMOS PARAIŠKA
PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS PIRMOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU
TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS,
KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS ŽVEJYBOS SKATINIMAS“
PRIEMONĘ „ŽVEJYBOS VEIKLOS NUTRAUKIMAS VISAM LAIKUI“, KURIĄ
TEIKIA TAISYKLIŲ 6.1–6.2 PAPUNKČIUOSE NURODYTI PAREIŠKĖJAI
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(data)
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Pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento
teritorinio paramos administravimo skyriaus tarnautojas.
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(sudarymo vieta)

Pareiškėjo įgalioto asmens parašas _____________________

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
Pareiškėjo pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Teisinė forma |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Įmonės atpažinties kodas, nurodytas Juridinių asmenų registre |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresas:
Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Vietovės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Namo Nr.

|__|__|__|

Pašto indeksas |__|__|__|__|__|__|__|
Tel. Nr.

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

El. paštas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Pareiškėjo banko pavadinimas
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Pareiškėjo banko kodas |__|__|__|__|__|__|__|
Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos Nr.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Vadovo vardas, pavardė, tel. Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
Paraišką pateikusio atstovo (pildyti, jei tai ne vadovas) vardas, pavardė, tel. Nr. | _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
vykdo verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantėje,
ir turi perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse
Pareiškėjas (pagal
subsektorių):

žvejybos

vykdo verslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantėje ir turi perleidžiamąją
teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paramos paraiškos administravimo eigą?
Pastaba. Užpildykite, pažymėdami langelį ženklu „X“.
Paštu
El. paštu
Ar sutinkate, kad informaciją apie Jūsų projektą Nacionalinė mokėjimo agentūra prie
Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) teiktų tam tikrai asociacijai?
Jei „Taip“, nurodykite asociacijos pavadinimą (įrašyti):
__________________________

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

Taip
Ne
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Projekto veikla yra susijusi su žvejybos veiklos nutraukimu visam laikui išmontuojant
Lietuvos Respublikos žvejybos laivą (-us) (toliau – laivas), kai žvejybos veiklos
nutraukimas visam laikui kaip priemonė yra numatytas Reglamento (ES) Nr.
1380/2013 22 straipsnio 4 dalyje nurodytame veiksmų plane, kuriame konstatuota,
kad laivyno segmento pajėgumai nėra veiksmingai subalansuoti su to segmento
turimomis žvejybos galimybėmis (laivyno segmentai, kurių žvejybos galimybės
nesubalansuotos su žvejybos pajėgumais: DFN VL2440, DFN VL1012, DTS VL1824,
DTS VL2440 pagal biologines rodykles arba DFN VL1012, DTS VL2440 pagal
ekonomines rodykles. Laivai priskiriami laivyno segmentams vadovaujantis 2019 m.
kovo 13 d. Komisijos deleguojamuoju sprendimu (ES) 2019/910, kuriuo nustatoma
Sąjungos daugiametė biologinių, aplinkos, techninių ir socialinių bei ekonominių
duomenų rinkimo ir tvarkymo žvejybos ir akvakultūros sektoriuose programa)

Taip
Ne

III. INFORMACIJA APIE ŽVEJYBOS LAIVĄ (-US), UŽ KURIO (-IŲ) ŽVEJYBOS VEIKLOS
NUTRAUKIMĄ VISAM LAIKUI PRAŠOMA PARAMOS (duomenys apie laivą pildomi atsižvelgiant į
Verslinės žvejybos Baltijos jūroje (be teisės žvejoti priekrantėje) ir Verslinės žvejybos Baltijos jūros
priekrantėje leidimą, Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo arba Europos Sąjungos žvejybos
laivyno registro (https://webgate.ec.europa.eu/fleet-europa/search_en) duomenimis.
1.

Laivo pavadinimas

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

1.1.

Registracijos numeris

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

1.2.

Bendrasis ilgis, m

|__|__|

1.3.

Bendroji talpa, GT

|__|__|__|

1.4.

Variklio galia, kW

|__|__|__|

1.5.

2017 ir (arba) 2018 metais priklausė vienam iš
šių laivyno segmentų:

Pagal biologines
rodykles:
DFN VL1012
DFN VL2440
DTS VL1824
DTS VL2440

1.6.

Registruotas Europos Sąjungos žvejybos laivyno
registre (toliau – Registras)
Jei taip, nurodykite ES žvejybos laivyno registro
identifikavimo numerį ir pirmos registracijos
Registre datą

1.7.

Laivas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise

1.8.

Laivas senesnis nei 30 metų (vadovaujantis
Registre nurodyta pastatymo data)

Taip

Pagal ekonomines
rodykles:
DFN VL1012
DTS VL2440

Ne

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

nuo |__|__|__|__|
Taip

Pareiškėjo įgalioto asmens parašas _____________________

|__|__| |__|__|

Ne
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Laivo pastatymo metai

|__|__|__|__|

1.9.

Per 2017 ir 2018 metus kasmet ne mažiau kaip
po 90 dienų per metus vykdė žvejybos veiklą
jūroje

Taip

Ne

1.10.

Turi Verslinės žvejybos Baltijos jūroje (be teisės
žvejoti priekrantėje) leidimą

Taip

Ne

N/A

Taisyklių 6.2 papunktyje nurodytiems pareiškėjams žymėti
N/A

1.11.

1.12.

1.13

1.14.

Turi Verslinės žvejybos Baltijos jūros
priekrantėje leidimą
Už laivo laikiną žvejybos veiklos nutraukimą
buvo išmokėta parama pagal Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų
veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto
„Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai
išteklius naudojančios, inovacinės,
konkurencingos ir žiniomis grindžiamos
žvejybos skatinimas“ priemonę „Laikinas
žvejybos veiklos nutraukimas“
Už laivo laikiną žvejybos veiklos nutraukimą
buvo išmokėta parama pagal Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų
veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto
„Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai
išteklius naudojančios, inovacinės,
konkurencingos ir žiniomis grindžiamos
žvejybos skatinimas“ priemonę „Laikinas
žvejybos veiklos nutraukimas dėl COVID-19“
Turi galiojantį žvejybos laivo tinkamumo
plaukioti patvirtinimo dokumentą (Žvejybos
laivo atitikties liudijimą arba Laivo saugaus
plaukiojimo liudijimą)

Taip

Ne

Taisyklių 6.1 papunktyje nurodytiems pareiškėjams žymėti
N/A

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

.......
n.

Laivo pavadinimas

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

n.1.

Registracijos numeris

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

........
n.14.

Turi galiojantį žvejybos laivo tinkamumo
plaukioti patvirtinimo dokumentą (Žvejybos

N/A

Taip

Pareiškėjo įgalioto asmens parašas _____________________

Ne
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laivo atitikties liudijimą arba Laivo saugaus
plaukiojimo liudijimą)

IV. PROJEKTO PRIEŽIŪROS RODIKLIAI
Eil.
Nr.

Rodikliai (žvejybos pajėgumų
sumažinimo)

Matavimo
vnt.

1.

Nutraukusių žvejybą laivų skaičius

vnt.

2.

Variklio galia

kW

(jeigu daugiau nei vienas laivas, kW
susumuojama)

GT

(jeigu daugiau nei vienas laivas, GT
susumuojama)

Bendroji talpa

3.

Paaiškinimas

V. KITA INFORMACIJA
(Šioje lentelėje pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, užbraukdamas kryželiu langelį ties žodžiu „Taip“
arba „Ne“)
Bendrieji klausimai
1.

2.

3.

4.

Ar patvirtinate, kad jums nėra iškelta byla dėl bankroto arba
nesate likviduojamas, arba nėra priimtas kreditorių susirinkimo
nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka?
Ar patvirtinate, kad iki paramos paraiškos pateikimo dienos
nebuvote padaręs veikos (-ų), nurodytos (-ų) Reglamento (ES)
Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies a–c punktuose, ir (arba)
įvykdęs Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje
nurodyto su EŽF arba EJRŽF susijusio sukčiavimo, kuriam nėra
pasibaigęs Reglamente (ES) 2015/288 nurodytas paraiškų
nepriimtinumo laikotarpis?
Ar patvirtinate, kad neturite skolų Valstybinei mokesčių
inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI)
ir Valstybinio socialinio draudimo fondo (SODRA) biudžetui,
išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas
atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba
dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas?
(atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos
vertinimo metu)
Ar patvirtinate, kad paraiškos pateikimo dieną turima teisė į
žvejybos galimybes / teisė naudoti žvejybos įrankius (toliau –
žvejybos teisė) yra ne mažesnė nei turėta 2021 m. sausio 1 d.
(neįskaitant aukciono būdu įsigytos žvejybos teisės)?

Pareiškėjo įgalioto asmens parašas _____________________

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne
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Ar sutinkate, kad institucijų, atliekančių paramos paraiškų
vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, Veiksmų
programos įgyvendinimo priežiūrą, atstovai ar jų įgalioti asmenys
5. patikrintų pateiktus duomenis ir atliktų patikrą vietoje, gautų
papildomos informacijos apie projektą ir su juo susijusią veiklą,
bei sudaryti tam sąlygas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos
iki paramos lėšų išmokėjimo dienos?
Ar sutinkate, kad asmenys, įskaitant nepriklausomus ekspertus,
turintys teisę audituoti, kontroliuoti, tikrintų, kaip yra laikomasi
sąlygų ir prisiimtų įsipareigojimų, už ką buvo skirta parama, bei
6.
sudaryti tam sąlygas nuo paramos lėšų išmokėjimo dienos iki
projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (penkeri metai nuo
paramos lėšų išmokėjimo dienos)?
Ar teiksite visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos
7. 4tikslams ir Veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenai bei
reikalingiems vertinimams atlikti?

8.

Ar sutinkate, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą būtų
viešinami visuomenės informavimo tikslais, skelbiant Agentūros
interneto tinklalapyje pareiškėjo pavadinimą, projekto
pavadinimą, paramos paraiškos kodą ir skirtą paramos sumą?

Ar sutinkate, kad Agentūrai pateikti duomenys ir duomenys apie
gaunamą (gautą) paramą gali būti perduoti Europos Komisijai,
kitoms Lietuvos Respublikos ir ES institucijoms,
9. administruojančioms ES struktūrinius ir investicinius fondus,
audito ir teisėsaugos institucijoms ES ir Lietuvos Respublikos
teisės aktuose nustatyta tvarka kontrolės tikslams bei siekiant
apsaugoti ES finansinius interesus?
Ar patvirtinate, kad nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki
10 projekto kontrolės laikotarpio pabaigos pareiškėjas / paramos
. gavėjas laikysis reikalavimo nepadaryti nusikalstamų veikų,
nurodytų Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies a–
c punktuose?

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Specialieji klausimai

11.

12.

Ar įsipareigojate nuo paraiškos pateikimo dienos iki Taisyklių
15.2 papunktyje numatyto įsipareigojimo įvykdymo dienos
neperleisti žvejybos teisės arba jos dalies (išskyrus aukciono
būdu įsigytos)?
Ar įsipareigojate nuo sprendimo skirti paramą dienos iki
mokėjimo prašymo pateikimo dienos pateikti Žuvininkystės
tarnybai prašymą (kaip numatyta Žuvininkystės įstatymo 177
straipsnio 5 dalies 1 punkte ir 1710 straipsnio 4 dalies 1 punkte)
panaikinti žvejybos teisę (jei su parama veiklą nutraukiantis
laivas (-ai) yra vienintelis (-iai) į Registrą įtrauktas (-i) pareiškėjo
laivas (-ai)) arba jos dalį (jei su parama veiklą nutraukiantis
laivas (-ai) nėra vienintelis (-iai) į Registrą įtrauktas (-i)

Pareiškėjo įgalioto asmens parašas _____________________
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13.

13.1.

13.2.

14.

15.

pareiškėjo laivas (-ai)), neįskaitant aukciono būdu įsigytos
žvejybos teisės? (Žvejybos teisės dalis, kurią savo prašyme ją
panaikinti paramos gavėjas turi nurodyti, apskaičiuojama
Taisyklių 15.2 papunktyje nustatyta tvarka)
Ar įsipareigojate nuo sprendimo skirti paramą dienos iki
mokėjimo prašymo pateikimo dienos pateikti Žuvininkystės
tarnybai prašymą:
išregistruoti laivą iš Registro visam laikui, pašalinant lygiaverčius
laivo turimus (vadovaujantis Registro duomenimis) žvejybos
pajėgumus;
panaikinti Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo
galiojimą be teisės kreiptis dėl naujo Lietuvos Respublikos
žvejybos laivo liudijimo išdavimo (kaip numatyta Žuvininkystės
įstatymo 13 str. 9 dalies 1 punkte).
Ar įsipareigojate nuo sprendimo skirti paramą dienos iki
mokėjimo prašymo pateikimo dienos perduoti laivą perdirbti
(išmontuoti), laikantis Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 nuostatų,
o kartu su mokėjimo prašymu pateikti užbaigimo pažymos
kopiją?
Ar įsipareigojate penkerius metus po paramos išmokėjimo dienos
neįregistruoti į Registrą kito laivo (išimtis taikoma, kai laivas
registruojamas vietoj anksčiau išregistruoto nuosavybės teise
valdyto laivo (išskyrus pagal priemonę išmontuoto laivo)
panaudojant jo turėtus žvejybos pajėgumus (GT ir kW)?
Ar sutinkate dalyvauti NMA, ŽŪM vykdomose apklausose?

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Ne

16.

VI. PATEIKIAMI DOKUMENTAI
(pažymima (ženklu „X“), kurie dokumentai pateikiami, ir nurodomas pateikiamų dokumentų lapų skaičius)

Eil.
Nr.
1.

2.

3.
4.

Dokumento pavadinimas
Pareiškėjo kompetentingo organo pritarimo sprendimas dėl paraiškos
teikimo ar kompetentingo organo protokolo išrašas, patvirtintas
pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, kai įmonės nuosavybės teisės
priklauso daugiau nei vienam akcininkui
Įgaliojimas pateikti paraišką ir pareiškėjo įgalioto atstovo tapatybės
patvirtinimo dokumentas (paso ar asmens tapatybės kortelės kopija), jei
paraiška teikiama ne IT priemonėmis, kurios turi asmens tapatybės
nustatymo funkciją
Laivo (-ų), už kurio (-ių) žvejybos veiklos nutraukimą visam laikui
prašoma paramos, įgulos narių sąrašas (-ai), parengtas (-i) pagal
Taisyklių 3 priede nustatytą formą
„Sodros“ draudėjų portalo, pasiekiamo adresu http://draudejai.sodra.lt,
ataskaita „Apdraustųjų sąrašas nurodytai datai“, kodas S29. Nurodoma

Pareiškėjo įgalioto asmens parašas _____________________

Pažymėti
X

Lapų
skaičius
|__|__|

|__|__|

|__|__|
|__|__|
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5.

......

data – diena prieš paramos paraiškos pateikimo dieną arba paramos
paraiškos pateikimo diena.
„Sodros“ draudėjų portalo, pasiekiamo adresu http://draudejai.sodra.lt,
ataskaita „Apdraustųjų asmenų sąrašas už nurodytą laikotarpį“, kodas
S31. Nurodomas laikotarpis – nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m
gruodžio 31 d.
Kiti dokumentai

|__|__|

|__|__|

VII. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA
Aš, pretenduodamas gauti paramą pagal Priemonę, patvirtinu, kad:
1. Esu susipažinęs su paramos skyrimo sąlygomis.
2. Šioje paramos paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir
įsitikinimu, yra teisinga.
3. 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.
4. Žinau, kad paramos paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant
šią deklaraciją).
5. Esu informuotas (-a), 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 (gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijos asociacijos), kuriai aš atstovauju, duomenis ir
kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo
klausimais.
6. Žinau, kad mano tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais
dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis.
7. Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su
Agentūros tvarkomais savo asmens duomenimis (vardas, pavardė ir kt. duomenys), ir kaip jie Agentūroje yra
tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Tolesnė informacija,
susijusi su asmens duomenų tvarkymu, teikiama kreipiantis į Agentūrą.
8. Įsipareigoju ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Agentūrai apie bet kurių duomenų,
pateiktų šioje paramos paraiškoje, taip pat apie savo ir (arba) įmonės (gamintojų organizacijos arba
gamintojų organizacijos asociacijos) rekvizitų pasikeitimus, įskaitant susijusių įmonių (gamintojų
organizacijų arba gamintojų organizacijų asociacijų) ir (arba) įmonių (gamintojų organizacijų arba gamintojų
organizacijų asociacijų) partnerių atsiradimą.
9. Įsipareigoju grąžinti paramą, jei vykdant projektą nebus laikomasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės
aktų, susijusių su projekto įgyvendinimu, reikalavimų, projektas bus nutrauktas ar nebus pasiekti paramos
paraiškoje nustatyti projekto tikslai ir uždaviniai.
10. Įsipareigoju, gavęs 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.
11. Žinau, kad per šios deklaracijos 10 punkte paminėtame sprendime nustatytą terminą negrąžinus
paramos lėšų ar jų dalies, yra skaičiuojamos palūkanos. Palūkanos už pavėluotas grąžinti lėšas
apskaičiuojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Esu informuotas (-a), kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė
informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų
apsauga“.
13. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo,
administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami
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valstybės archyvams.
14. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo
tikslais bei teisiniais pagrindais:
14.1. asmens, teikiančio paramos paraišką, tapatybės nustatymo tikslais įgyvendinant Reglamentą (ES)
Nr. 1303/2013;
14.2. paramos administravimo, mokėjimo, kontrolės ir Veiksmų programos stebėsenos ir vertinimų tikslu
įgyvendinant 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl
bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB)
Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos
sprendimas 2004/585/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1241, 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, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221, 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos
reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. lapkričio
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1781, 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir
akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020
m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/2008, 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotąjį
reglamentą (ES) 2015/288, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo papildomas nuostatomis dėl paraiškų nepriimtinumo laikotarpio
ir datų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu
(ES) 2015/2252, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75
„Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių
patvirtinimo“, priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus;
14.3. paramos viešinimo tikslu įgyvendinant 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos
reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. lapkričio
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1781.
15. Esu informuotas (-a), 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.
16. Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

____________________________
(pareiškėjo arba jo įgalioto asmens
vardas, pavardė, pareigos)

______________

_____________
(parašas)

Jei projektą parengė ir paramos paraišką padėjo užpildyti konsultantas, nurodykite:

Konsultanto vardas ir pavardė

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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Institucijos pavadinimas
Tel. Nr.

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

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

El. pašto adresas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

________________
(parašas)

_____________________
(konsultanto vardas, pavardė)

Pastaba. Pareiškėjo pateikti duomenys bus tvarkomi elektroniniu būdu; juos kontrolės, priežiūros ir vertinimo
tikslams gali panaudoti Agentūra, Ministerija, kitos su EJRŽF administravimu susijusios Lietuvos Respublikos ir ES
institucijos.
Duomenų subjektas, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu, turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.
Tuo atveju, kai duomenų valdytojas įgyvendina Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 straipsnio pareigą
pateikti informaciją duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymą, ši informacija pateikiama atskirai nuo kitos
informacijos, kuri nėra susijusi su minėto straipsnio įgyvendinimu.

Pareiškėjo įgalioto asmens parašas _____________________

