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Eil.
Nr.

Pavadinimas

1.

Administracinės
paslaugos pavadinimas

2.

Administracinės
paslaugos versija

3.

Administracinės
paslaugos apibūdinimas

4.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos teikimą

5.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

Aprašymo turinys
Paraiškų ir papildomų dokumentų tiesioginėms išmokoms
už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus
priėmimas, laukų ribų įbraižymas
Aktyviems ūkininkams teikiama parama pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 ir 2014–2020 metų programos
priemones:
„Agrarinės
aplinkosaugos
išmokos“,
„Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis
ūkininkavimas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama
gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su „Natura
2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“,
„Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas
mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos
žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“,
„Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško
plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį
„Miško veisimas“. Užpildžius paraišką tiesioginėms
išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių
plotus gauti. Žemės ūkio veiklos subjektas turi būti
įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir
kaimo verslo registre.
LR žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. Lietuvos
Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-171
„Dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus
paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei
kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją)
1. Laisvos formos dokumentą su pagrindiniais paraiškai
užpildyti reikalingais duomenimis (vietoje išmatuotų
laukų plotų schemą/brėžinį su nurodytais laukų kraštinių
ilgiais, lauko kraštinės (-ių) atstumais iki stabilių kontūrų.
2. Deklaruotų plotų kadastro žemėlapius (žemės sklypų
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7.

8.
9.

10.

11.
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planus) –juos turintys pareiškėjai
3. Jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito
pareiškėjo laukai ir nepavyksta išspręsti dvigubo
deklaravimo, pareiškėjas pateikia žemės valdymo teisę
patvirtinančius dokumentus.
4. Įgaliojimą – kai paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas
asmuo.
5. Informaciją apie valdoje auginamų augalų veisles (kai
javų pasėlių suma 30 ha ir daugiau ir/arba bulvių plotų
suma sudaro 10 ha ir daugiau).
6. Nurodo valdos pokyčius nuo ankstesnio valdos
atnaujinimo (ar pasikeitė/nepasikeitė duomenys).
7. Nurodo duomenis apie praėjusiais metais valdoje
panaudotas trąšas.
Pareiškėjas turi pateikti žemės valdymo teisės
(nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo
dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų
planais), kai pareiškėjas praėjusiais metais neteikė
paraiškos ir, jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra
įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išspręsti
Informacija ir
dvigubo deklaravimo. Deklaruojantieji valstybinėje
dokumentai, kuriuos turi
žemėje privalo pateikti tos žemės naudojimo ar valdymo
gauti institucija (prašymą
teisės patvirtinimo dokumentą. Jei deklaruoti plotai,
nagrinėjantis tarnautojas)
valdomi kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas
pagal idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir
įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu
tvarka, pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų
bendraturčių sutikimus, kur būtų aiškiai išskirta valdoma
žemės sklypo dalis.
Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Sandra
Balčiūnienė, tel. (8 450) 43 158,
Administracinės
el. p. sandra.balciuniene@birzai.lt
paslaugos teikėjas
Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Nerijus
Kučinskas, tel. (8 450) 43 158,
nerijus.kucinskas@birzai.lt
Administracinės
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Steponas Staškevičius, tel.
paslaugos vadovas
(8 450) 43 138, el. p. steponas.staskevicius@birzai.lt
Administracinės
Paraiškos priimamos iki birželio 15 d. (vėluojančios – iki
paslaugos suteikimo
liepos 10 d.). Prašymai pakeisti paraiškos duomenis
trukmė
priimami iki birželio 15 d. (vėluojantys – iki liepos 10 d.)
Administracinės
paslaugos suteikimo
Neatlygintinai
kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo Paramos paraiškos forma įdėta interneto svetainėje
pavyzdys ir prašymo
www.vic.lt/?mid=273
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12.

13.

14.

Informacinės ir ryšių
technologijos,
naudojamos teikiant
administracinę paslaugą
Administracinės
paslaugos teikimo
ypatumai
Administracinių
paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į
dokumentų apskaitą

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Steponas Staškevičius

