Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei
gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių
išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių
1 priedas
(Paramos uţ ţemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos forma)
Pildo seniūnijos ar viešosios įstaigos Lietuvos ţemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono
konsultavimo biuro darbuotojas

Savivaldybė (kodas |__|__|)
Dokumento Nr. |__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|-|__|__|-|__|
Dokumento pateikimo data |__|__|__|__| |__|__| |__|__|
Dokumentą priėmęs darbuotojas (pareigos, vardas, pavardė, telefono Nr.)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(fizinio asmens kodas arba juridinio asmens kodas)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(savivaldybė – pagal gyvenamąją vietą)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(seniūnija – pagal gyvenamąją vietą)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(kaimas, miestelis ir kt. – pagal gyvenamąją vietą)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(gatvės pavadinimas, namo Nr., buto Nr. – pagal gyvenamąją vietą)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(telefono Nr., el. pašto adresas)
Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Ţemės ūkio ministerijos

PARAMOS UŢ ŢEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS BEI GYVULIUS
PARAIŠKA
Nr.
(data)
I. BENDRIEJI DUOMENYS
Fizinio / juridinio asmens valdos Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Pageidauju, kad išmokų suma būtų pervesta
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Pageidauju papildomai informaciją gauti:
 Elektroniniu paštu
 Trumpąja žinute mobiliuoju telefonu
 Paštu
Pareiškėjai, deklaruojantys valstybinėje ţemėje, tos ţemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo
dokumentą pateikė (paţymėti „x“): 
Pareiškėjai, praėjusiais metais nedeklaravę naudmenų ir (arba) kitų plotų, ţemės valdymo teisės
(nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus pateikė (paţymėti „x“): 
Pareiškėjai, deklaruojantys visiškai per praėjusius du metus nedeklaruotus didesnius nei 1 ha naudmenų ir
kitus plotus, tos ţemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentą pateikė (paţymėti „x“): 
Pageidauju, jog informacija apie paraiškos vertinimo rezultatus elektroniniu paštu būtų teikiama ir
savivaldybių ţemės ūkio skyriams (paţymėti „x“): 

1 | | | | | |–| |

| |

2 | | | | | |–| |

| |

3 | | | | | |–| |

| |

4 | | | | | |–| |

| |

5 | | | | | |–| |

| |

6 | | | | | |–| |

| |

7 | | | | | |–| |

| |

8 | | | | | |–| |

| |

9 | | | | | |–| |

| |

10 | | | | | | – | |

| |

11 | | | | | | – | |

| |

12 | | | | | | – | |

| |

13 | | | | | | – | |

| |

14 | | | | | | – | |

| |

15 | | | | | | – | |

| |

16 | | | | | | – | |

| |

17 | | | | | | – | |

| |

18 | | | | | | – | |

| |

19 | | | | | | – | |

| |

20 | | | | | | – | |

| |

4

5

6

7

8

9

10

11

Ţemės
valdymo
teisė

12

13

14

15

Iš viso:
Papildomų paraiškos lapų skaičius: ________lapų (-ai).
_______________________________________
(juridinio asmens atstovo pareigų pavadinimas)

_______________________________________________

______________________
(parašas)

__________________________________________
(vardas, pavardė)

Dokumentų
pateikimas dvigubo
deklaravimo atveju

Gamtinių kliūčių turinčios
vietovės

Genetiškai
modifikuoti augalai

3

Ekologinis
ūkininkavimas arba
„Natura
Agrarinė aplinkosauga
2000“
ir klimatas / Agrarinės
aplinkosaugos išmokos

Pageidaujami
sertifikuoti
laukai

2

Dalyvavimas Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėse

Papildoma informacija
apie deklaruojamus
plotus

1

Plotai, uţ
kuriuos
nemokamos
tiesioginės
išmokos,
ha

Laukas, skirtas
EASV

Naudmenos,
uţ kurias
Eil. Kontrolinio žemės sklypo Lauko Naudmenos
mokamos
Nr.
Nr.
Nr.
kodas
tiesioginės
išmokos,
ha

Naudmenos, uţ
kurias prašoma
susietoji parama uţ
plotą

II. DUOMENYS APIE ŢEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS
FIZINIO / JURIDINIO ASMENS VALDOS NR. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Turi būti nurodyti visi žemės ūkio naudmenų ir kiti plotai, už kuriuos prašoma paramos. Detalus naudmenų sąrašas ir jų kodai pateikti paraiškos pildymo taisyklėse. Žemės ūkio naudmenų ir kiti plotai turi būti
nurodyti hektarais, dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.
1 lentelė. Deklaruojami laukai.

16

3
2 lentelė. Informacija apie pareiškėjo atitiktį aktyvaus ţemės ūkio veiklos subjekto kriterijams.
Paties vykdoma (jeigu vykdoma kaip fizinio ir (arba) juridinio
Turi būti paţymėta X
asmens) viena iš taisyklėse apibrėţtų tiesioginėmis išmokomis

Taip
neremiamų veiklų (eksploatuojami oro uostai, vandens valymo
įrenginiai, nuolatinės sporto ir pramogų aikštelės, teikiamos

Ne
geležinkelio ir (arba) nekilnojamojo turto paslaugos)
Susijusio subjekto vykdoma (jeigu vykdoma kaip fizinio ir (arba)
Turi būti paţymėta X
juridinio asmens) viena iš taisyklėse apibrėţtų tiesioginėmis

Taip
išmokomis neremiamų veiklų (eksploatuojami oro uostai, vandens
valymo įrenginiai, nuolatinės sporto ir pramogų aikštelės, teikiamos

Ne
geležinkelio ir (arba) nekilnojamojo turto paslaugos)
Sutinku, kad Agentūra turi teisę patikrinti mano pateiktus duomenis,
Jei taip, turi būti paţymėta X
susijusius su aktyvaus žemės ūkio veiklos subjekto kriterijų
įgyvendinimu, ir gauti būtinos informacijos iš Valstybinės mokesčių

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei kitų
institucijų apie mano ir su manimi susijusių subjektų ūkinę veiklą.
3 lentelė. Duomenys apie pareiškėjo EASV.
Eil.
Nr.
1

1.
2.
3.

Kontrolinio ţemės sklypo
Nr.
2
| | | | | |–| |
| | | | | |–| |
| | | | | |–| |

Lauko Nr.

EASV
pavadinimas

Kraštovaizdţio
elemento Nr.

Deklaruotas
plotas, ha /
ilgis, m

Ploto
koeficientas

EASV plotas, ha

3

4

5

6

7

8

| |
| |
| |

4 lentelė. Informacija apie selekcijai arba mokslinei veiklai skirtus laukus, uţ kuriuos prašoma paramos.
Mažesni kaip 0,1 ha, bet ne mažesni kaip 0,01 ha laukai yra skirti selekcijai ir moksliniams
Jei taip, turi būti paţymėta X
tyrimams.

5 lentelė. Sutikimas perduoti duomenis VšĮ „Ekoagros“ laukų sertifikavimo tikslais
Sutinku, kad mano paraiškos duomenys būtų perduoti VšĮ „Ekoagros“.

Jei taip, turi būti paţymėta X


6 lentelė. Informacija apie susietąją paramą uţ sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus.
Eil. Nr. Kontrolinio ţemės sklypo Nr. Lauko Nr.

1
1
2
3

2
| | | | | |–| |
| | | | | |–| |
| | | | | |–| |

| |
| |
| |

3

4

| | | | | |–| |

| |

Naudmenos
kodas

Veislė

Lauko
plotas, ha

Pasėtos
sėklos kiekis
lauke, kg

Pasėtos
sėklos
kiekis
lauke,
kg į ha

4

5

6

7

8=7/6

Iš viso pagal naudmeną:

PVM /
Sąskaita
faktūros
Nr.

9

PVM /
Sąskaitoje
faktūroje
nurodytas
siuntos
numeris
10

PVM /
Sąskaitoje
faktūroje
nurodytas
įsigytos sėklos
kiekis
11

PVM /
Sąskaitos
faktūros
data

12

Sertifikuotos Sertifikato Sertifikato
sėklos etiketėse
ar
ar
nurodytas
atitinkamo atitinkamo
siuntos Nr. dokumento dokumento
Nr.
data
13

14

15

4
5

| | | | | |–| |

| |
Iš viso pagal naudmeną:

7 lentelė. Informacija apie susietąją paramą uţ plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai.
Su baltojo cukraus gamintoju yra sudaryta cukrinių runkelių pirkimoTuri būti paţymėta X
pardavimo sutartis?

Taip

Ne
Cukrinių runkelių pirkimo-pardavimo sutartis galioja einamųjų metų
Turi būti paţymėta X
produkcijai parduoti?

Taip

Ne
8 lentelė. Informacija apie susietąją paramą uţ gyvulius.
Paraiška teikiama siekiant gauti susietąją paramą už mėsinius galvijus.

Taip
Ne

Paraiška teikiama siekiant gauti susietąją paramą už mėsines avis.

Taip
Ne

Paraiška teikiama siekiant gauti susietąją paramą už pienines karves.

Taip
Ne

Paraiška teikiama siekiant gauti susietąją paramą už pieninių veislių bulius.

Taip
Ne

Paraiška teikiama siekiant gauti susietąją paramą už pienines ožkas.

Taip
Ne

Paraiška teikiama siekiant gauti papildomą nacionalinę susietąją išmoką už ėriavedes.

Taip
Ne

9 lentelė. Informaciją apie valdą ir joje naudojamas trąšas.
Ar paraiškos teikimo metu valda buvo atnaujinta?

Turi būti paţymėta X


Turi būti paţymėta X


Turi būti paţymėta X


Turi būti paţymėta X


Turi būti paţymėta X


Turi būti paţymėta X



Turi būti paţymėta*X
Taip
Ne

Paraiškos teikimo metu pateikti duomenys apie žemės ūkio valdoje praėjusiais metais
naudotas trąšas.**

Turi būti nurodyta**
Mineralinės trąšos, t
Organinės trąšos, t




5
Pastaba. *Jei valdoje vyko pasikeitimai, pareiškėjas su pasikeitimų įrodymo dokumentais turi kreiptis į seniūnijos darbuotoją, kuris atnaujina valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ir kaimo verslo registro informacinėje sistemoje.
**
Jei praėjusiais metais žemės ūkio valdoje mineralinės ar organinės trąšos nebuvo naudojamos, į atitinkamą lentelės langelį įrašomas nulis.

10 lentelė. Informacija apie atitinkamų KPP pagal 2014–2020 m. priemonės veiklų įsipareigojimų prisiėmimą.
Atitinkamas langelis paţymimas X
„Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“
Prisiimu naujus įsipareigojimus priemonėje „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ tam
5 m. 
6 m. 
tikriems metams:
Prisiimu naujus įsipareigojimus priemonėje „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir
5 m. 
6 m. 
dirvos erozijos ariamojoje ţemėje“ tam tikriems metams:
Prisiimu naujus įsipareigojimus priemonėje „Medingųjų augalų arba daugiamečių ţolių
5 m. 
6 m. 
juostos ar laukai ariamojoje ţemėje“ tam tikriems metams:
Prisiimu naujus įsipareigojimus priemonėje „Rizikos“ vandens telkinių būklės
5 m. 
6 m. 
gerinimas“ tam tikriems metams:
Prisiimu naujus įsipareigojimus priemonėje „Melioracijos griovių tvarkymas, kai ţolė
5 m. 
6 m. 
bus nupjauta ir išveţta“ tam tikriems metams:
Prisiimu naujus įsipareigojimus priemonėje „Melioracijos griovių tvarkymas, kai ţolė
5 m. 
6 m. 
bus susmulkinta ir paskleista ant griovio šlaito“ tam tikriems metams:
Prisiimu naujus įsipareigojimus priemonėje „Tausojanti aplinką vaisių ir darţovių
5 m. 
6 m. 
auginimo sistema“ tam tikriems metams:
Prisiimu įsipareigojimus priemonėje „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“
5 m. 
6 m. 
tam tikriems metams:
Prisiimu įsipareigojimus priemonėje „Specifinių pievų tvarkymas“ tam tikriems metams:
5 m. 
6 m. 
Prisiimu įsipareigojimus priemonėje „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos
5 m. 
6 m. 
buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ tam tikriems metams:
Prisiimu įsipareigojimus priemonėje „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos
5 m. 
6 m. 
buveinių saugojimas šlapynėse“ tam tikriems metams:
Prisiimu įsipareigojimus priemonėje „Dirvoţemio apsauga“ tam tikriems metams:
5 m. 
6 m. 
11 lentelė. Informacija apie auginamas pluoštines kanapes.
Eil.
Nr.
1
1
2
3

Kontrolinio ţemės sklypo
Nr.
2
| | | | | |–| |
| | | | | |–| |
| | | | | |–| |

| |
| |
| |

Lauko
Nr.

Lauko
plotas,
ha

Veislė

Pasėtos
sėklos
kiekis
lauke, kg

3

4

5

6

Pasėtos
sėklos
kiekis
lauke,
kg į ha
7=6/4

Sertifikato ar
atitinkamo dokumento
Nr.

Sertifikato ar
atitinkamo
dokumento data

8

9

6

12 lentelė. Informacija apie auginamas augalų veisles.
Eil.
Nr.

Kontrolinio ţemės
sklypo Nr.

1
1.

2
| | | | | |–| |
|
| | | | | |–| |
|
| | | | | |–| |
|

2.
3.

Lauko
Nr.

Naudmenos
kodas

3

Naudmenos
plotas, ha

4

Veislės
pavadinimas

5

6

Sertifikavimas (atitinkamas langelis
paţymimas X):
Sertifikuota
Nesertifikuota
7
8

|
|
|

13 lentelė. Informacija išmokai jaunajam ūkininkui gauti.
Turi būti paţymėta X

Paraiška atitinka išmokai jaunajam ūkininkui keliamus reikalavimus ir
ją teikiu siekdamas ją gauti už plotą.




Taip
Ne

14 lentelė. Informacija apie paraiškos vertinimą dėl atitikties ţalinimo reikalavimams .
Prašau visos mano paraiškos atitiktį žalinimo reikalavimams vertinti neišskiriant ekologinio
ūkininkavimo laukų.
Prašau visos mano paraiškos atitiktį žalinimo reikalavimams vertinti neišskiriant „Natura 2000“
plotų.

Jei taip, turi būti paţymėta X

Jei taip, turi būti paţymėta X


15 lentelė. Informacija apie KPP priemones „Pirmas ţemės ūkio paskirties ţemės apţeldinimas mišku“, „Pirmas ne ţemės ūkio paskirties ir apleistos ţemės ūkio paskirties ţemės
apţeldinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.
Eil.
Nr.
1
1
2
3

Kontrolinio ţemės sklypo Nr.
2
| | | | | |–| |
| | | | | |–| |
| | | | | |–| |

Lauko Nr.

Naudmenos
kodas

Sklypo kadastrinis Nr.

3

4

5

Pirmais priemonėje dalyvavimo metais pateiktos
paraiškos registracijos numeris (laukelis
nepildomas, jei pareiškėjas paraišką gauti paramą
teikia pirmą kartą)
6

| |
| |
| |

16 lentelė. Informacija apie pareiškėjo paraišką dėl KPP priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos srities „Parama „Natura 2000“
miškuose“
Eil.
Nr.

Kontrolinio ţemės sklypo
Nr.

1
1
2
3

2
| | | | | |–| |
| | | | | |–| |
| | | | | |–| |

Lauko
Nr.

Naudmenos
kodas

3

4

Sklypo
kadastrinis
Nr.
5

Vidinės
miškotvarkos
projekto Nr.
6

VMT
paţymos
Nr.
7

Išvados
rengėjas

Leidimo
serijos Nr.

8

9

„Natura 2000“
teritorijos
pavadinimas
10

| |
| |
| |

17 lentelė. Informacija apie pareiškėjo įsipareigojimus pagal KPP priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama „Natura
2000“ ţemės ūkio paskirties ţemėje“

7

Eil.
Nr.

1

1.
2.
3.

Kontrolinio ţemės sklypo
Nr.

2
| | | | | |–| |
| | | | | |–| |
| | | | | |–| |

Lauko
Nr.

Naudmenos kodas

3

4

Apribojimai (atitinkamas langelis paţymimas X):
Draudţiama
Apribotas
naudoti
Draudţiama
Draudţiama
ganomųjų
trąšas ir
suarti pievas
sausinti arba
gyvulių
augalų
arba persėti
kitaip keisti
skaičius 1 ha,
apsaugos
jas
teritorijos
nustatyti
produktus ar
kultūrinėmis
hidrologinį
ganymo ar
kalkinti
ţolėmis
reţimą
šienavimo
ţemės ūkio
terminai
naudmenas
5
6
7
8

Saugomos
teritorijos
pavadinimas

9

| |
| |
| |

18 lentelė. Informacija apie prisiimamus įsipareigojimus.
Pareiškiu, jog žinau, kad prašyti paramos už deklaruotą plotą galiu, tik jeigu turiu ir
prireikus Agentūrai galėsiu pateikti šio ploto žemės valdymo teisės įrodymo dokumentus ir
galėsiu įrodyti ūkyje (valdoje) vykdomą žemės ūkio veiklą, t. y. pateikti žemės ūkio
produkcijos pardavimo fakto (sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, pirkimo–pardavimo
kvitas ar kt.), žemės ūkio paslaugų pirkimo ar suteikimo (paslaugų pirkimo/teikimo sutartis
ar kt.), žemės ūkio technikos nuomos ūkio reikmėms (nuomos sutartis ar kt.) įrodymo
dokumentus. Taip pat žinau, kad būsiu pripažintas vykdančiu žemės ūkio veiklą, jeigu
einamaisiais metais nuo sausio 1 d. mano, mano valdos partnerių ar susijusių subjektų, kaip
apibrėžta taisyklių 51 punkte, vardu Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio
mašinų ir jų priekabų registre bus registruotos žemės ūkio technikos (traktorių, savaeigių ir
žemės ūkio mašinų), arba aš, mano valdos partneriai einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1
d. iki birželio 30 d. busim laikę ūkinius gyvūnus, registruotus Ūkinių gyvūnų registre, ne
mažiau kaip 0,1 SG hektarui (vertinamas visų deklaruojamų plotų ir nurodytu laikotarpiu
laikytų ūkinių gyvūnų, pagal šių taisyklių 10 priede pateiktą lentelę perskaičiuotų į
sutartinius gyvulius, vidurkio santykis).
Pareiškiu, kad pateikiau teisingus duomenis, susipažinau / mane supažindino su paramos
teikimo taisyklėmis ir įsipareigoju jų laikytis.
Pageidauju, kad kartu su paraiška būtų atspausdintas įsipareigojimų lapas.

Jei taip, turi būti paţymėta X



Jei taip, turi būti paţymėta X

Jei taip, turi būti paţymėta X


_______________________________
(juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)

_________
(parašas)

____________________
(vardas, pavardė)

___________________________________
(dokumentą priėmusio darbuotojo pareigų pavadinimas)

_________
(parašas)

____________________
(vardas, pavardė)
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III. ĮSIPAREIGOJIMAI
Aš, pasirašydamas šią paraišką, pareiškiu, kad:
1. Esu susipažinęs su Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų
tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisyklėmis.
2. Įsipareigoju iki Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos bei gyvulius ir 2016–2020 metų
tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisyklėse nustatyto termino atnaujinti valdos registracijos duomenis
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
3. Per 15 darbo dienų nuo įvykusio fakto raštu informuoti Agentūrą apie išskirtines aplinkybes, nepriklausančias nuo
pareiškėjo valios (force majeure), savo kontaktinių duomenų, banko sąskaitos ar kitų su paramos gavimu susijusių
duomenų pasikeitimus.
4. Žinau, kad visa paraiškoje pateikta informacija gali būti patikrinta, ir įsipareigoju, neatsižvelgdamas į paraiškos 2
lentelėje nurodytą informaciją, Agentūrai paprašius pateikti įrodymą dėl žemės ūkio svarbos mano veikloje pagal vieną iš
taisyklėse nurodytų kriterijų. Suprantu, kad nepateikus reikalaujamos informacijos arba pateikus ją neatsižvelgiant į
nurodytus terminus, mano paraiška toliau nebus administruojama, o išmokėta paramos suma bus susigrąžinta.
5. Žinau, kad pareiškėjams arba paramos gavėjams, neteisėtai sukūrusiems sąlygas gauti paramą, parama nėra
teikiama, o jau išmokėta paramos suma yra susigrąžinama, vadovaujantis Galimai neteisėtų sąlygų, sukurtų siekiant gauti
tiesiogines išmokas ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, nustatymo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 3D-560 „Dėl galimai
neteisėtų sąlygų, sukurtų siekiant gauti tiesiogines išmokas ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemones, nustatymo metodikos patvirtinimo“.
6. Žinau, kad paraiškoje privalau deklaruoti visus valdomus naudmenų ir kitus plotus, už kuriuos prašau paramos, ir
visus valdomus naudmenų plotus, už kuriuos nepageidauju paramos.
7. Žinau, kad pareiškėjas laikomas informuotu apie paraiškoje esančias klaidas ir (arba) apskaičiuotas išmokas, jei
nėra taikomos sankcijos, kai informacija apie jas atsirado Portale.
8. Įsipareigoju laikytis kompleksinės paramos reikalavimų, kurie apima Valdymo reikalavimus ir trąšų bei augalų
apsaugos produktų naudojimo reikalavimus, nurodytus 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 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų
naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“, ir Geros agrarinės ir
aplinkosaugos būklės reikalavimų, nurodytų Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų,
taikomų nuo 2015 metų, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu
Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų,
aprašo patvirtinimo“.
9. Žinau, kad erozijai jautriose teritorijose (dirvos erozijos (šlaitų, statesnių nei 12 proc.) sluoksnis) negalima auginti
kaupiamųjų žemės ūkio augalų – šakniavaisių ir šakniagumbių (klasifikatoriaus kodai BUR, MOR, KAL, SVO, POR,
ČES, SAL, RID, RDK, GRE, ROP, PAS, BUL, CUR, PAR). Tai yra Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės
reikalavimas, už kurio pažeidimą taikoma sankcija – 20 proc. sumažinimas visai pagal šią paraišką priskaičiuotai paramos
sumai.
10. Suteikiu Agentūrai teisę patikrinti pateiktus duomenis ir gauti papildomos informacijos apie mano ūkinę veiklą.
11. Sutinku, kad Agentūra neįspėjusi gali atlikti patikrinimą mano ūkyje.
12. Įsipareigoju parodyti Agentūros darbuotojams savo valdą.
13. Žinau, kad Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų žemės ūkio srityje pažeidimai gali lemti išmokų
sumažinimą arba teisės į jas netekimą.
14. Paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi ir žinau, kad pareiškėjai, neteisėtai gavę išmokas, ir asmenys, prisidėję
prie neteisėto išmokų gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
15. Esu informuotas, kad duomenys apie fizinių ir juridinių asmenų gautą paramą bus viešinami visuomenės
informavimo tikslu, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Bendrijos
finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens
duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens
duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų
nuostatų.
17. Sutinku, kad paramos paraiškoje pateikti mano asmens / juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, ir kiti duomenys
būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano
asmens / juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių
paramos administravimo klausimais.
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18. Sutinku, kad pozityvios Patikros vietoje ar nuotolinės patikros ataskaita gali būti pateikta man paprašius. Taip pat esu
informuotas, kad su patikros vietoje ar nuotolinės patikros ataskaitos duomenimis galiu susipažinti Portale. Žinau, kad
pasirašyta patikros vietoje ar nuotolinės patikros ataskaita nereiškia, jog sutinku su patikros vietoje ar nuotolinės patikros
rezultatais, o tik esu apie juos informuotas.
19. Žinau, kad, jei deklaruosiu per ankstesnius du metus buvusį daugiametės pievos plotą kaip kitos nei daugiametės
pievos paskirties ir, Agentūrai pareikalavus, šio ploto vėl neatstatysiu į pievą iki kitų metų deklaravimo pradžios, man gali
būti nemokama žalinimo išmoka už išartą ir neatstatytą daugiametės pievos plotą.
20. Žinau, kad, jei deklaruosiu aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamą daugiametę pievą kaip kitos nei daugiametė pieva
paskirties, man bus nemokama žalinimo išmoka už išartą aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamos daugiametės pievos plotą.
21. Esu susipažinęs (-usi) su išmokos skyrimo tvarka Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių
veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-1009 „Dėl Susietosios paramos už mėsinius
galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m.
taisyklių patvirtinimo“, 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-9 „Dėl 2015–2020 metų susietosios paramos
už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes
mokėjimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3D-554 „Dėl
Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, nurodytais reikalavimais.
22. Žinau, kad turiu laikytis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir
apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234
„Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo
patvirtinimo“, reikalavimų.
23. Žinau, kad Ūkinių gyvūnų registre nustačius neteisingai registruotus gyvulius, kurie potencialiai gali atitikti paramos
skyrimo reikalavimus, bus laikoma, kad tokie gyvuliai neatitinka 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento
(ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl
integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių
nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai (OL 2014 L 181, p. 48), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1393 (OL 2016
L 225, p. 41), 30–34 straipsniuose nurodytų reikalavimų.
24. Žinau, kad tęsdamas likusius pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės
aplinkosaugos išmokos“ programas ir (arba) veiklas prisiimtus įsipareigojimus, išlaikysiu tą patį plotą.
25. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“
programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo
sistema“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-152 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos
priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“,
„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo
taisyklių patvirtinimo“ numatytų įsipareigojimų.
26. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“
įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo
taisyklių patvirtinimo“, numatytų įsipareigojimų;
27. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės
apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d.
įsakymu Nr. 3D-59 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas žemės ūkio paskirties
žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, numatytų įsipareigojimų.
28. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos
žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-60 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas
ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“,
numatytų įsipareigojimų.
29. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų aplinkosaugos išmokos“
įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 3D-161
„Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisyklių
patvirtinimo“, numatytų įsipareigojimų.
30. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų
gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
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„Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių
patvirtinimo“, numatytų įsipareigojimų.
31. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“
įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-249
„Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ įgyvendinimo taisyklių
patvirtinimo“, numatytų įsipareigojimų;
32. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų
direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m.
balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir
Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, numatytų įsipareigojimų.
33. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama
gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, numatytų
įsipareigojimų.
PASTABA. Įsipareigojimų lapas spausdinamas, jeigu paraiškos 18 lentelėje „Pageidauju, kad kartu su paraiška būtų
atspausdintas įsipareigojimų lapas“ pažymėta ženklu „X“.
____________________________

