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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracin÷s paslaugos kodas

8.1.17.

2.

Administracin÷s paslaugos versija

1

3.

Administracin÷s paslaugos pavadinimas

Paraiškų d÷l pieno pardavimo perdirbti
kvotos pakeitimo į pieno pardavimo
tiesiogiai vartoti kvotą administravimas.

4.

Administracin÷s paslaugos apibūdinimas

5.

Teis÷s aktai, reglamentuojantys
administracin÷s paslaugos teikimą

Žem÷s ūkio skyriaus vyr.specialist÷:
Priima paraiškas, tinkamai užpildytas
paraiškas
įregistruoja,
netinkamai
užpildytas atmeta ir apie tai informuoja
gamintojus.
Kas savaitę paraiškas perduoda VĮ Žem÷s
ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui
(toliau – Centras).
Gavusi informaciją iš Nacionalin÷s
mok÷jimo agentūros prie Žem÷s ūkio
ministerijos (toliau – Agentūra) arba
Centro apie atmestas paraiškas, per 10
darbo dienų perduoda informaciją
gamintojams.
Paraiškos formą atspausdina iš Agentūros
ar Centro interneto tinklalapio, jeigu
gamintojai
nepateikia
savarankiškai
atspausdintų formų.
Pieno gamybos kvotų administravimo
taisykl÷s,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos žem÷s ūkio ministro 2003 m.
lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 3D-495 (Žin., 2003, Nr.
112-5037; 2004, Nr. 149-5422; 2009, Nr. 34-1315;
2012, Nr. 29-1352).

2
Eil.
Nr.
6.

7.

8.

Pavadinimas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

Aprašymo turinys
1. Paraiška d÷l pieno pardavimo perdirbti
kvotos pakeitimo į pieno pardavimo
tiesiogiai vartoti kvotą.
2. Asmens
tapatyb÷s
patvirtinimo
dokumentas, jei gamintojas – fizinis
asmuo.
3. Įmon÷s įregistravimo pažym÷jimas, jei
gamintojas – juridinis asmuo.
4. Įgaliojimas, jei dokumentai pateikiami
per įgaliotąjį asmenį.

Dokumentai ir informacija
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti
lentel÷s 6 eilut÷je
institucija (prašymą nagrin÷jantis
tarnautojas)
Administracin÷s paslaugos teik÷jas

numatyti

Laimut÷ Jurčien÷
Savivaldyb÷s administracijos Žem÷s ūkio
skyriaus vyriausioji specialist÷,
tel. 8 (448)73218, el.paštas
l.jurciene@rietavas.lt

9.

Administracin÷s paslaugos vadovas

Alfonsas Stabingis
Savivaldyb÷s administracijos Žem÷s ūkio
skyriaus ved÷jas
tel.8 (448)73218, el.paštas
a.stabingis@rietavas.lt

10.

Administracin÷s paslaugos suteikimo
trukm÷

11.

Administracin÷s paslaugos suteikimo kaina
(jei paslauga teikiama atlygintinai)

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys

13.

Informacin÷s ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą

Atliekama iš karto, kai pieno gamintojas
kreipiasi į administracin÷s paslaugos
teik÷ją.
Kas savaitę perduoda paraiškas Centrui.
Gavusios informaciją iš Agentūros arba
Centro apie atmestas ar blogai užpildytas
paraiškas per 10 darbo dienų perduoda
informaciją gamintojams.
Paslauga neatlygintina.
Paraiškos
pildomos
vadovaujantis
Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros prie
Žem÷s ūkio ministerijos direktoriaus
įsakymu patvirtinta forma ir pildymo
taisykl÷mis.
Paslaugos internetu neteikiamos.
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Eil.
Nr.
14.

Pavadinimas
Administracin÷s paslaugos teikimo
ypatumai

Aprašymo turinys
Paslaugos teikimo procese dalyvauja:
Žem÷s ūkio informacijos ir kaimo verslo
centras;
Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra prie
Žem÷s ūkio ministerijos.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų apskaitą

Rietavo savivaldyb÷s institucijų ir įstaigų
dokumentacijos planas bylos indeksas
17.35

16.

Administracin÷s paslaugos teikimo schema

Paraiškos d÷l pieno pardavimo perdirbti
kvotos pakeitimo į pieno pardavimo
tiesiogiai vartoti kvotos administravimo
paslaugos teikimo sekos schema

____________________________

4
Paraiškos d÷l pieno pardavimo perdirbti kvotos
pakeitimo į pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą
paslaugos teikimo aprašymo priedas
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS
SCHEMA

Pieno gamintojas

Žem÷s ūkio skyriaus vyr.
specialistas teikia gamintojui
dokumentų formas ir informaciją

Specialistas priima dokumentus ir
jų priedus

Esant
neištaisomiems
neatitikimams
pareišk÷jas
informuojamas
ir grąžinami
dokumentai

Dokumentų ir jų priedų tikrinimas

Esant
ištaisomiems
neatitikimams
ištaisomi
(patikslinami)
duomenys

Dokumentų ir jų priedų
registravimas M2/M3S
registruose
Specialistas paruošia siuntas
siuntimui į VĮ Žem÷s ūkio
informacijos ir kaimo verslo
centrą
VĮ Žem÷s ūkio informacijos ir
kaimo verslo centras atlieka
gaunamų dokumentų patikrą

Dokumentai persiunčiami
Nacionalinei mok÷jimo agentūrai
prie Žem÷s ūkio ministerijos

Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra
priima sprendimą ir apie tai
informuoja gamintoją

Skyriaus ved÷jas
tikrina siunčiamus
dokumentus ir
pasirašo lydraščius

Esant neatitikimų
klaidų ataskaita
siunčiama Žem÷s
ūkio skyriui
pataisyti

