
Paramos teikimo bičių laikytojams už 

papildomą bičių maitinimą taisyklių 

1 priedas 

 

 

 

(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. 

 

Valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui 

 

PARAIŠKA GAUTI PARAMĄ 

UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ  

 

___________________ Nr. ______ 

(data) 

 

 

Bityno bandos numeris             

             

Ekologinės gamybos ūkis  Taip   Ne 

 

 

Sertifikato numeris             
(tik ekologinių bitynų savininkams) 

Išlaidų pavadinimas Kiekis  

Pirkta papildomo maisto bitėms (cukraus, invertuotojo cukraus sirupo), kg/l       

Pirkta papildomo ekologinio maisto bitėms (cukraus, invertuotojo cukraus 

sirupo), kg/l 

      

Patirta išlaidų, Eur       

Prašau suteikti paramą už ______ bičių šeimų papildomą maitinimą (ne daugiau kaip 150 

bičių šeimų). 

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 nesu susijęs (-usi) su kitomis įmonėmis, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 

1408/2013 3 straipsnio 2 dalyje, o jeigu esu susijęs (-usi), pateikiu dokumentus, kuriais patvirtinami 

ryšiai su kitomis įmonėmis. 

Įsipareigoju klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą 

grąžinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra). Žinau, 

kad, gavus pranešimą dėl paramos ar jos dalies grąžinimo Agentūrai, man gali būti pradėti skaičiuoti 

delspinigiai, jei jos negrąžinsiu per nurodytą terminą. 

Esu informuotas (-a), kad tuo atveju, jei patikros vietoje metu neturėsiu išlaidų apmokėjimo 

įrodymo dokumentų – neteksiu teisės į paramą, jei patirtos išlaidos bus mažesnės nei nurodyta 

paramos paraiškoje – bus atlygintos tik tos išlaidos, kurios bus patvirtintos išlaidų apmokėjimo 

įrodymo dokumentais; jei bičių šeimų skaičius pasikeis, gausiu paramą tik už faktiškai laikomų bičių 

šeimų skaičių ir tik jei pateiksiu išlaidų apmokėjimo įrodymo  dokumentus. 

Esu informuotas, kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai pateiktuose dokumentuose esantys 

mano asmens ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos administravimo informacinėse 

sistemose ir kad Agentūra gauna mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar 

duomenų bazių paramos administravimo klausimais. Detalesnė informacija apie duomenų tvarkymą 

skelbiama Agentūros www.nma.lt ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro www.vic.lt 

svetainėse. 

Įsipareigoju 3 metus nuo paramos išmokėjimo saugoti visus dokumentus, susijusius su 

nacionalinės paramos gavimu. 

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

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

Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus. 

Patvirtinu, kad nesieksiu susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto, jei PVM pripažinta tinkama 

finansuoti išlaida. 

 

Bičių laikytojas           (Parašas)         

(Vardas ir pavardė) 

 

 

Sutikrinta 

(Pareigų pavadinimas)       

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) 

 


