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Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos
pavadinimas

2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Aprašymo turinys
Prašymų
dėl
dalies
palūkanų
už
investicinius, trumpalaikiam turtui, dėl
žemės ūkio paskirties žemei įsigyti suteiktus
kreditus kompensavimo priėmimas
Dalies banko palūkanų kompensavimas už
ūkininkams suteiktus kreditus trumpalaikiam
turtui, investiciniams kreditams ir žemės
ūkio paskirties žemei įsigyti.
Prašymus ir dokumentus dėl dalies palūkanų
kompensavimo fiziniai ir juridiniai asmenys
gali pateikti asmeniškai arba jų įgalioti
asmenys, turintys notariškai patvirtintą
įgaliojimą, atvykę į Žemės ūkio skyrių prieš
patirdami investiciniame projekte, kuriam
suteiktas kreditas, numatytas išlaidas.
Atsakymus į pateiktus prašymus gauna
iš Žemės ūkio skyriaus. Atsakymai
siunčiami paštu paprastu laišku.
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4.

5.
6.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2003-07-25 įsakymas Nr. 3D- 307 „Dėl
Paskolos žemės ūkio paskirties žemei įsigyti
dalies palūkanų kompensavimo taisyklių
patvirtinimo“. (ž. r. aktualią redakciją).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
kovo 14 d. nutarimu Nr.329 ,,Dėl Paskolos
privačiai žemės ūkio paskirties žemei įsigyti
palūkanų
kompensavimo
taisyklių
patvirtinimo. (ž. r. aktualią redakciją).
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D159 ,, Dalies palūkanų, už investicinius
kreditus paimtus nuo 2007 m. gegužės 1d. ir
suteiktus be UAB žemės ūkio paskolų
garantijų fondo garantijos, kompensavimo
taisyklės.“ (ž. r. aktualią redakciją).
4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
200 2007
m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 3D - 179 ,,Dėl Dalies palūkanų už trumpalaikiam
turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo
2007 m gegužės 1 d. kompensavimo
taisyklių. (ž. r. aktualią redakciją).
Informacija ir dokumentai, kuriuos Investiciniams
kreditams
iš
dalies
turi pateikti asmuo
palūkanoms kompensuoti:
Informacija ir dokumentai, kuriuos 1. Prašymas, kuriame nurodo vardą, pavardę,
turi gauti institucija (prašymą
asmens
kodą,
įmonės
pavadinimą,
nagrinėjantis tarnautojas)
atsiskaitomosios sąskaitos numerį, ūkininko
ūkio įregistravimo pažymėjimo numerį.
2. Pažymą iš kreditą suteikusios bendrovės.
3. Investicinio projekto kopiją.
4. Kredito sutarties kopiją.
5. Ūkininko ūkio / įmonės registravimo
pažymėjimo kopiją.
5. Apskaitos tvarkymą patvirtinančius
dokumentus (patvirtintus kredito gavėjo).
Už trumpalaikiam turtui įsigyti paimtų
kreditų iš dalies kompensuoti:
1. Prašymas, kuriame nurodomas vardas,
pavardė,
asmens
kodas,
įmonės
pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos
numeris.
2. Informacija apie visą per einamuosius ir
dvejus ankstesnius jų mokestinius metus
gautą nereikšmingą pagalbą, arba nurodo,
kad pagalba nebuvo gauta.
3. Vertybių įsigijimą patvirtinančių
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7.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.

Administracinės paslaugos
vadovas

9.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

dokumentų kopijos.
4. Finansinės atskaitomybės dokumentų
kopijos.
5. Kredito sutarties kopija.
6. Kredito įstaigos pažyma apie sumokėtas
palūkanas.
Už paskolos privačiai žemei įsigyti dalies
palūkanų
kompensavimui
pateikia
dokumentus:
1. Nacionalinė žemėtvarkos tarnybos prie
ŽŪM
pažymą
apie
žemėvaldos
sustambinimą arba glaustos žemės ūkio
valdos suformavimą.
2. Prašymą, kuriame nurodo vardą, pavardę,
asmens kodą, atskaitomosios sąskaitos
numerį.
3.
Dokumentą, patvirtinantį praktinio
ūkininkavimo patirtį (duomenis apie
laikomus, laikytus) ir /ar periodiškai
parduotą žemės ūkio produkciją.
4. Finansinės atskaitomybės ataskaitų
kopijas.
5. Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos išduotą pažymą apie minimalių
higienos ir gyvūnų gerovės normų laikymąsi.
6. Kredito įstaigos pažymą apie orientacinę
palūkanų normą.
7. Nepriklausomo turto vertintojo arba
kredito įstaigos išduotą dokumentą apie
perkamos privačios žemės įvertinimą rinkos
kaina.
8. Už paskolos lėšas įsigyto privačios žemės
ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo pardavimo originalą (parodyti) ir kopiją arba
teisės nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
9. Kredito įstaigos pažymą apie sumokėtas
palūkanas už paskolas suteiktas privačiai
žemės ūkio paskirties žemei įsigyti.
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Vena Mozūrienė, tel. (8 450) 43 157
vena.mozuriene@birzai.lt
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Steponas
Staškevičius, tel. (8 450) 43
138,
el.p.steponas.staskevicius@birzai.lt
Pažymos apie lėšų poreikį daliniam
palūkanų apmokėjimui ketvirčiui pasibaigus
iki kito mėnesio
15 d.
teikiamos
Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės
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10.

11.
12.

13.
14.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo pavyzdys
ir prašymo turinys
Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos teikiant
administracinę paslaugą
Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai
Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

ūkio ministerijos.
Neatlygintinai
Laisvos formos prašymas
Savivaldybės
interneto
svetainėje
interesantui suteikiama galimybė rasti
informaciją apie administracinę paslaugą
Paslauga yra tarpinė
Aprašymas užregistruotas ir saugomas
atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos
planą

Steponas Staškevičius

