Laikinosios valstybės pagalbos pieno
gamintojams teikimo taisyklių
priedas
(Paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti forma)
___________________________________
(pareiškėjo pavadinimas)
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
Žemės ūkio paramos departamento
Nacionalinės paramos skyriui

PARAIŠKA LAIKINAJAI VALSTYBĖS PAGALBAI GAUTI
_______________
(data)
_______________
(sudarymo vieta)
I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
Pareiškėjo pavadinimas
Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Pareiškėjo įmonės / asmens kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Pareiškėjo valdos numeris |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Seniūnijos pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Gyvenamosios vietovės / buveinės pavadinimas
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Namo Nr. |__|__|__|
Buto Nr. |__|__|__|
Telefono Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
El. paštas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Pareiškėjo banko pavadinimas
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Pareiškėjo banko kodas |__|__|__|__|__|__|__|
Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos Nr.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
II. NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMO MĖNUO, UŽ KURĮ PRAŠOMA PAGALBOS
2020 m. ........................................ mėn.
2020 m. ........................................ mėn.

2

III. INFORMACIJA APIE NATŪRALAUS ŽALIO PIENO KIEKĮ IR ŽALIO PIENO
PARDAVIMO PAJAMAS
2020 m.

2019 m.

2018 m.

2017 m.

Parduotas natūralaus
žalio pieno kiekis, kg
....................... mėn.
Parduotas natūralaus
žalio pieno kiekis, kg
....................... mėn.
Gautos pajamos už
parduotą žalią pieną, Eur
....................... mėn.
Gautos pajamos už
parduotą žalią pieną, Eur
....................... mėn.
VI. PATEIKIAMI DOKUMENTAI
(pažymima (ženklu „X“), kurie dokumentai pateikiami, ir nurodomas pateikiamų dokumentų lapų
skaičius).
Eil.
Nr.
1.
...

Dokumento pavadinimas
PVM sąskaitos faktūros arba sąskaitos faktūros kopijos
Kiti dokumentai

Pažymėti
Lapų
X
skaičius
|__|__|
|__|__|

VII. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA
Aš, pasirašydamas šią paraišką ir pretenduojantis gauti pagalbą pagal Taisykles:
1. patvirtinu, kad:
1.1. šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga;
1.2. esu susipažinęs su Taisyklių reikalavimais;
1.3. esu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre užregistruotas kaip valdos valdytojas arba
partneris ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d.;
1.4. mano vardu Ūkinių gyvūnų registre 2020 m. birželio 1 d. buvo 150 ir daugiau registruotų pieninių karvių;
1.5. nesu patvirtintas paramos gavėju pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo
pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos
priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
1.6. nesu gavęs pagalbos tiems patiems nuostoliams atlyginti iš kitų nacionalinių ar Europos Sąjungos
programų;
1.7. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pateikta atsiskaitomoji
sąskaita priklauso man ir prisiimu visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius banko
sąskaitos numerį.
2. Esu informuotas, kad:
2.1. paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys ir dokumentai (įskaitant šią
deklaraciją), arba paraiška yra pateikiama praleidus galutinį paraiškų teikimo terminą;
2.2. paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, ir
(arba) mano asmens duomenys bus apdorojami ir saugomi pagalbos administravimo informacinėse sistemose ir kad
su pagalbos administravimu susijusios institucijos gaus juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, mano asmens ir
kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių pagalbos administravimo klausimais;
2.3. informacija apie mano prašomą ir skirtą (gautą) pagalbą bus viešinama visuomenės informavimo tikslais,
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taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos
Respublikos interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;
2.4. informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą
pagalbos sumą, bus skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija bus
naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais;
2.5. turiu teisę žinoti apie savo, kaip atstovo, asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais asmens
duomenimis ir kaip jie tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“),
apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, 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;
2.6. Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse;
2.7. esu atsakingas už reikiamų dokumentų pateikimą Agentūrai laiku;
2.8. duomenų valdytoja yra Agentūra;
2.9. Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens
duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;
2.10. mano asmens duomenys yra saugomi iki pagalbos mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio
pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams;
2.11. mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais:
asmens, teikiančio pagalbos paraišką tapatybės nustatymo, pagalbos administravimo, mokėjimo ir kontrolės tikslais
įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr.
3D-352 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo“, Valstybės pagalbos
žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių
bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d.
įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš
valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, Laikinosios
valstybės pagalbos pieno gamintojams teikimo taisykles.
3. Įsipareigoju:
3.1. gavęs Agentūros reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl nepagrįstai išmokėtos ar permokėtos pagalbos sumos
grąžinimo, per reikalavime nurodytą terminą grąžinti Agentūrai jos išmokėtą pagalbą ir sumokėti palūkanas (jei
nurodyta);
3.2. Agentūros ar kitų kompetentingų institucijų prašymu pateikti visus dokumentus, susijusius su pagalbos
gavimu;
3.3. leisti atlikti pateiktų duomenų patikrinimus;
3.4. ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo paskutinės paraiškos pagal Taisykles pateikimo datos saugoti visą
su pagalbos skyrimu susijusią medžiagą ir dokumentus.

_________________________
(pareiškėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

_____________
(parašas)

_____________________
(vardas, pavardė)

Pastaba. Pareiškėjo pateikti duomenys bus tvarkomi rankiniu būdu; juos kontrolės, priežiūros ir
vertinimo tikslams gali panaudoti Agentūra, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, kitos su
pagalbos administravimu susijusios institucijos.
Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas ___________

