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Rietavas
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracin÷s paslaugos kodas

10.5.2.

2.

Administracin÷s paslaugos versija

1

3.

Administracin÷s paslaugos pavadinimas

Pažymų d÷l žem÷s ūkio veiklos išdavimas

4.

Administracin÷s paslaugos apibūdinimas

5.

Teis÷s aktai, reglamentuojantys
administracin÷s paslaugos teikimą

Apraše yra detalizuojami pažymos d÷l
žem÷s ūkio veiklos, kurioje nurodoma, ar
pareišk÷jai
/
paramos
paveld÷tojai
paskutinius 10 metų užsiima žem÷s ūkio
veikla, išdavimo seniūnijoje procesas:
- prašymų pri÷mimas ir registravimas;
- pažymų išdavimas, registravimas ir
saugojimas.
Seniūnijos specialistas, vadovaudamasis
pareišk÷jo / paramos paveld÷tojo
pateiktais dokumentais patikrina, ar
pareišk÷jas / paramos paveld÷tojas
paskutinius 10 metų užsiima žem÷s ūkio
veikla. Jei pateikti dokumentai įrodo
paskutinių 10 metų ūkininkavimo faktą,
parengia pažymą pareišk÷jui / paramos
paveld÷tojui.
Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministro
2007 m. rugs÷jo 3 d. įsakymas Nr. 3D-399
„D÷l Lietuvos kaimo pl÷tros 2007-2013
metų programos priemon÷s „Ankstyvas
pasitraukimas iš prekin÷s žem÷s ūkio
gamybos“ įgyvendinimo taisyklių“(Žin.,
2007, Nr.95-3841);
Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros
prie Žem÷s ūkio ministerijos
direktoriaus 2007 m. rugs÷jo 28 d.
įsakymas Nr. BR1- 576

2
Eil.
Nr.
6.

7.

8.

Pavadinimas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

Aprašymo turinys
1. Asmens tapatyb÷s patvirtinimo
dokumentas.
2.Prašymas išduoti pažymą d÷l žem÷s
ūkio veiklos.
3. Dokumentai galintys įrodyti paskutinių
10 metų ūkininkavimo faktą (pieno
supirkimo ir priskaitymo knygel÷,
ūkininko ūkio registravimo pažym÷jimas,
buhalterin÷s apskaitos dokumentai,
gyvulių apskaitos žurnalas, žem÷s
nuosavybę patvirtinantys dokumentai,
raštiškas liudininkų patvirtinimas, kiti
dokumentai). Dokumentuose turi matytis,
kad paskutinius 10 metų kiekvienais
metais buvo vykdoma ūkin÷ veikla.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti 1. Asmens tapatyb÷s patvirtinimo
dokumentas.
institucija (prašymą nagrin÷jantis
2.Prašymas išduoti pažymą d÷l žem÷s
tarnautojas)
ūkio veiklos.
3. Dokumentai galintys įrodyti paskutinių
10 metų ūkininkavimo faktą (pieno
supirkimo ir priskaitymo knygel÷,
ūkininko ūkio registravimo pažym÷jimas,
buhalterin÷s apskaitos dokumentai,
gyvulių apskaitos žurnalas, žem÷s
nuosavybę patvirtinantys dokumentai,
raštiškas liudininkų patvirtinimas, kiti
dokumentai).
Danguol÷ Bružinskien÷
Administracin÷s paslaugos teik÷jas
Savivaldyb÷s administracijos Rietavo
seniūnijos specialist÷,
tel. 8 (448) 73 218, el. paštas
d,bruzinskiene@rietavas.lt;
Juozas Norkevičius
Savivaldyb÷s administracijos Tverų
seniūnijos specialistas,
tel. 8 (448) 41 174, el. paštas
juozas@tverai.lt;
Rima Kalnikait÷
Savivaldyb÷s administracijos Meding÷nų
seniūnijos specialist÷,
tel. 8 (448) 41 738, el. paštas
r.kalnikaite@erdves.lt;
Sigita Daugintyt÷
Savivaldyb÷s administracijos Daug÷dų
seniūnijos specialist÷,
tel. 8 (448) 45 887, el. paštas

3
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
s.daugintyte@rietavas.lt

9.

Administracin÷s paslaugos vadovas

Romanas Jurčius
Rietavo seniūnijos seniūnas
tel. (8 448) 68 256, el. p.
k.seniunija@rietavas.lt
Salom÷ja Česnien÷
Meding÷nų seniūnijos seniūn÷
tel. (8 448) 41 711, el. p.
medingenai@rietavas.lt
Asta Globien÷
Daug÷dų seniūnijos seniūn÷
tel. (8 448) 45 887, el.p.
a.globiene@erdves.lt
Antanas Zalepūgas
Tverų seniūnijos seniūnas
tel. (8 448) 41 174, el. p.
seniunas@tverai.lt

10.

Administracin÷s paslaugos suteikimo
trukm÷

Per 10 darbo dienų

11.

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

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys

Prašymo forma patvirtinta Nacionalin÷s
mok÷jimo agentūros prie Žem÷s ūkio
ministerijos direktoriaus 2007 m. rugs÷jo
28 d. įsakymu Nr. BR1- 576

13.

Informacin÷s ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą

Paslaugos internetu neteikiamos.

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
______

16.

Administracin÷s paslaugos teikimo schema

Pažymų d÷l žem÷s ūkio veiklos išdavimo
paslaugos teikimo sekos schema

-

4
Pažymų d÷l žem÷s ūkio veiklos išdavimo paslaugos
teikimo aprašymo priedas
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS
SCHEMA

Seniūnijos specialistas (toliau
specialistas) priima prašymą ir
dokumentus

Pareišk÷jas

Jei pareišk÷jas
nepateik÷ visų
reikalaujamų
dokumentų
pažyma
neruošiama

Specialistas, pri÷męs iš duomenų
teik÷jo dokumentus, jo
akivaizdoje atlieka pirminę
teikiamų dokumentų patikrą.

Jeigu klaidų nerandama,
dokumentai registruojami

Jeigu nagrin÷jimo metu nustatoma,
kad su prašymu pateikti klaidingi
duomenys, jie tikslinami

Specialistas užregistruoja ir
išduoda arba išsiunčia pažymą
pareišk÷jui

Specialistas atlieka dokumentų
nagrin÷jimą

Jeigu klaidų nerandama,
paruošiama pažyma d÷l žem÷s
ūkio veiklos

Seniūnas tikrina išduodamas
pažymas, jas pasirašo, koordinuoja
ir kontroliuoja pažymų išdavimą

