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Biržai
Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos pavadinimas

Aprašymo turinys
Prašymų dėl atsietų papildomų
nacionalinių tiesioginių išmokų už
galvijus, karves žindenes, telyčias,
avis, bulius priėmimas

2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas Reglamentuoti
paramos
skyrimo
tvarką
ir
reikalavimus,
kuriais
remiantis būtų palaikomos galvijų
augintinių pajamos.
Prašymus dėl išmokų už galvijus
paskaičiavimo ar perėmimo asmuo gali
pateikti pats arba jo įgaliotas asmuo,
turintis
notariškai
patvirtintą
įgaliojimą, atvykęs į Žemės ūkio
skyrių. Prašymai perduodami VĮ
Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centrui arba Nacionalinei
mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio
ministerijos.
Pranešimus
apie
paskaičiuotas išmokas Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centras
atsiunčia elektroniniu paštu į Žemės
ūkio skyrių.
Skyriaus
specialistai
žodžiu
informuoja pareiškėjus apie paskirtas
arba nepaskirtas išmokas už galvijus,
nepaskyrimo priežastis, galimybę gauti
išmokas.
Teisės aktai, reguliuojantys
2007m. rugpjūčio 16 d. įsakymo
administracinės paslaugos teikimą
Nr.3D-383 „Dėl Atsietųjų papildomų
nacionalinių tiesioginių išmokų už
karves žindenes ir telyčias mokėjimo

4.

2

Eil.
Nr.

Pavadinimas

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
gauti institucija (prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.

Administracinės paslaugos vadovas

9.

Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė

10.

Administracinės paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą

11.
12.

Aprašymo turinys
taisyklių patvirtinimo“ .pakeitimo‘‘;
(žr. aktualią redakciją).
1. Asmens tapatybės dokumentas.
2. Parduoto gyvulio sąskaita faktūra.
3. Paveldėjimo teisės liudijimas
4. Pranešimas apie ūkinių gyvūnų
perkėlimą ir kaitą (forma GŽ-2, GŽ2A)
5. Laisvos formos sutikimas dėl
išmokų už galvijus atsisakymo
6. Pranešimas apie ūkio perėmėjo
patvirtinimą.
Suteikta teisė prisijungti ir naudotis
Agentūros informaciniu portalu, ūkinių
gyvūnų
registravimo
ir
indentifikavimo informacinės sistemos
duomenų bazėmis.
Nacionalinės mokėjimo agentūra prie
Žemės ūkio ministerijos, Blindžių
g.17, 08111 Vilnius
http://nma.lt
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centras;
V. Kudirkos g.18-1, 03105 Vilnius
http://vic.lt
Žemės ūkio skyriaus specialistė
Vena Mozūrienė tel. (8 450 ) 43 157
vena.mozuriene@birzai.lt
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Steponas
Staškecvičius (8 450 ) 43 138
steponas.staskevicius@birzai.lt.
Priimtos deklaracijos surušiuojamos,
suformuojamos siuntos ir kas savaitę
perduodamos
ŽŪIKVC.
Gauti
pranešimai iš ŽŪIKVC ir agentūros
pasirašytiniai
perduodami
pareiškėjams per 10 darbo dienų.
Paslauga nemokama
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Eil.
Pavadinimas
Nr.
13. Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai
14. Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą
Vedėjas

Aprašymo turinys

Aprašymas
užregistruojamas
ir
saugomas atitinkamoje byloje pagal
dokumentacijos planą.
Steponas Staškevičius

