
(Paraiškos gauti paramą už papildomą bičių maitinimą forma) 

 

(Pildoma didžiosiomis raidėmis) 

                                
Vardas                                          Pavardė arba įmonės pavadinimas 

                                 
Asmens (įmonės) kodas    Bičių laikytojo valdos numeris                                Telefono Nr. 

                                
Savivaldybė  
(pagal gyvenamąją/registracijos vietą) 

          Seniūnija (pagal gyvenamąją/registracijos vietą) 

                                
Kaimas, miestelis ir kt. 

 (pagal gyvenamąją vietą) 

          Adresas (gatvė, namo Nr., buto Nr.) 

 

                                
Pašto indeksas    El. paštas 

                                
Banko kodas    Banko atsiskaitomosios sąskaitos Nr. 

 

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui 

 

PARAIŠKA GAUTI PARAMĄ 

UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ  

 

___________________ Nr. ______ 

(data) 

 

 

Bityno bandos numeris             

 

 

Sertifikato numeris             
    (tik ekologinių bitynų savininkams) 

Išlaidų pavadinimas 
Kiekis  

Pirkta papildomo maisto bitėms (cukrus, invertuotojo cukraus sirupas), kg       

Pirkta papildomo ekologinio maisto bitėms (cukrus, invertuotojo cukraus 

sirupas), kg 

      

Patirta išlaidų, Lt        

Prašau suteikti paramą už ______ bičių šeimų papildomą maitinimą. 

Patvirtinu, kad visa paramos paraiškoje ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų apraše 

pateikta informacija yra teisinga. 

Patvirtinu, kad susipažinau su šios paramos teikimo taisyklių ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių paramos teikimą, nuostatomis. 

Patvirtinu, kad aš ir mano sutuoktinis negauname paramos pagal Kaimo plėtros plano 

priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“. 

Patvirtinu, kad neturiu sunkumų, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos 

sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (OL 2004 C 244, p. 2). 

Įsipareigoju klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą 

grąžinti Agentūrai. Žinau, kad, gavus pranešimą dėl paramos ar jos dalies grąžinimo Agentūrai, man 

gali būti pradėti skaičiuoti delspinigiai, jei jos negrąžinsiu per nurodytą terminą. 

            Ekologinės gamybos ūkis  Taip   Ne 



2 
 

Esu informuotas, kad, jei patikros metu bus nustatytas ne toks bičių šeimų skaičius arba 

neturėsiu išlaidų pagrindimo dokumentų, neteksiu teisės į paramą. 

Sutinku, kad paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir 

kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos administravimo informacinėse sistemose ir kad 

Agentūra gautų mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių 

paramos administravimo klausimais. 

Sutinku, kad informacija apie mano prašomą ir gautą paramą bus viešinama visuomenės 

informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti 

Bendrijos ir Lietuvos Respublikos interesus. 

 

 

Bičių laikytojas                                                   (Parašas)                                     (Vardas ir pavardė) 

 
 

 

 

Sutikrinta 

(Pareigų pavadinimas)       

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) 

 

                                                                                                            

 

 

 


