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2012 m. rugs÷jo 3 d. Nr. ........
Rietavas
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracin÷s paslaugos kodas

2.

Administracin÷s paslaugos versija

1

3.

Administracin÷s paslaugos pavadinimas

Paramos už papildomą bičių maitinimą
paraiškų pri÷mimas.

4.

Administracin÷s paslaugos apibūdinimas

Paramos paraiškų pri÷mimo terminas –
einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki
rugs÷jo 15 d. (įskaitytinai). Bičių
laikytojas, pav÷lavęs pateikti paramos
paraišką
d÷l
svarbios
priežasties
(nenugalima j÷ga, sunki liga ir kt.), gali ją
pateikti iki einamųjų metų rugs÷jo 29 d.
(įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti
ir v÷lavimo priežasties pateisinimo
dokumentu. Savivaldyb÷s administracija,
pripažinusi
v÷lavimo
priežastį
pateisinama, priima rašytinį sprendimą d÷l
pav÷luotai pateiktos paramos paraiškos
pri÷mimo.
Bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybę
pagal gyvenamąją vietą arba buvein÷s
adresą ir pateikti asmens tapatyb÷s
patvirtinimo
dokumentą,
Išlaidų
apmok÷jimo įrodymo dokumentų aprašą
(3 priedas) ir išlaidų apmok÷jimo įrodymo
dokumentus. Jei ūkis ekologinis, bičių
laikytojas savivaldyb÷s darbuotojui turi
pateikti sertifikavimo institucijos išduotą
sertifikatą.
Savivaldyb÷s darbuotojas patikrina, ar

2
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
tinkamai užpildytas išlaidų apmok÷jimo
įrodymo dokumentų aprašas, ar įrašyti
rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų,
bičių laikytojas pateiktus duomenis
ištaiso), suveda duomenis į Paramos už
papildomą bičių maitinimą informacinę
sistemą ir išspausdina 2 paramos
paraiškos (1 priedas) egzempliorius. Jei
ūkis yra ekologinis, patikrina, ar pateiktas
sertifikavimo
institucijos
išduotas
sertifikatas.

5.

6.

7.

8.

Pareišk÷jas ir savivaldyb÷s darbuotojas
parašais patvirtina išspausdintos paramos
paraiškos ir Išlaidų apmok÷jimo įrodymo
dokumentų aprašo duomenų teisingumą.
Pasirašyta paramos paraiška laikoma
pateikta. Vienas paramos paraiškos
egzempliorius atiduodamas pareišk÷jui,
kitas – saugomas savivaldyb÷je.
Paramos teikimo bičių laikytojams už
Teis÷s aktai, reglamentuojantys
papildomą bičių maitinimą taisykl÷s,
administracin÷s paslaugos teikimą
patvirtintos Lietuvos Respublikos žem÷s
ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d.
įsakymu Nr. 3D-357 (Žin., 2008, Nr. 752976; 2012, Nr. 1-24) (toliau – taisykl÷s)
1. Asmens tapatyb÷s patvirtinimo
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
dokumentas.
pateikti asmuo
2.
Išlaidų
apmok÷jimo
įrodymo
dokumentų aprašą.
3.
Išlaidų
apmok÷jimo
įrodymo
dokumentus.
4. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas
savivaldyb÷s darbuotojui turi pateikti
sertifikavimo
institucijos
išduotą
sertifikatą.
1. Asmens tapatyb÷s patvirtinimo
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti
dokumentas
institucija (prašymą nagrin÷jantis
2.
Išlaidų
apmok÷jimo
įrodymo
tarnautojas)
dokumentų aprašą.
3.
Išlaidų
apmok÷jimo
įrodymo
dokumentus.
4. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas
savivaldyb÷s darbuotojui turi pateikti
sertifikavimo
institucijos
išduotą
sertifikatą.
Administracin÷s paslaugos teik÷jas

Laimut÷ Jučien÷
Savivaldyb÷s administracijos Žem÷s ūkio
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
skyriaus vyriausioji specialist÷,
tel. 8 (448) 73 218, el. paštas
l.jurciene@rietavas.lt
Alfonsas Stabingis
Savivaldyb÷s administracijos Žem÷s ūkio
skyriaus ved÷jas
tel. 8 (448) 73 218, el. paštas
a.stabingis@rietavas.lt

9.

Administracin÷s paslaugos vadovas

10.

Administracin÷s paslaugos suteikimo
trukm÷

Nuo einamųjų metų rugpjūčio 1 d. iki
rugs÷jo 15 d. (įskaitytinai) priima
paraiškas, kurias suveda į Paramos už
papildomą bičių maitinimą informacinę
sistemą.

11.

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

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys

Paraiškos forma patvirtinta taisyklių 1
priedu.

13.

Informacin÷s ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą

Duomenys suvedami į Žem÷s ūkio
informacijos ir kaimo verslo centro
Paramos už papildomą bičių maitinimą
informacinę sistemą.

14.

Administracin÷s paslaugos teikimo
ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų apskaitą

Rietavo savivaldyb÷s institucijų ir įstaigų
dokumentacijos planas bylos indeksas
17.41

16.

Administracin÷s paslaugos teikimo schema

Paramos už papildomą bičių maitinimą
paraiškų pri÷mimo paslaugos teikimo
sekos schema

-

____________________________

4
Paramos už papildomą bičių maitinimą paraiškų pri÷mimo
paslaugos teikimo aprašymo priedas
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS
SCHEMA
Žem÷s ūkio skyriaus vyr.
specialistui pateikiami išlaidų
Bičių laikytojas

Esant
neištaisomiems
neatitikimams
pareišk÷jas
informuojamas
ir grąžinami
dokumentai

apmok÷jimo įrodymo dokumentų
aprašas ir išlaidų apmok÷jimo
įrodymo dokumentai

Atliekamas sutikrinimas

Specialistas
suveda duomenis į Paramos už
papildomą bičių maitinimą
informacinę sistemą

Specialistas programin÷mis
priemon÷mis suformuojama ir
išspausdinama užpildytas
pateiktais duomenimis paraiškas
gauti paramą už papildomą bičių
maitinimą

Paraiškas pasirašo bičių laikytojas
ir specialistas

Paraiškos vienas egzempliorius ir
dokumentai saugomi Žem÷s ūkio
skyriuje

Esant
ištaisomiems
neatitikimams
ištaisomi
(patikslinami)
duomenys

