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Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracin÷s paslaugos kodas

8-1-24

2.

Administracin÷s paslaugos versija

1

3.

Administracin÷s paslaugos pavadinimas

Paskolos žem÷s ūkio paskirties žemei
įsigyti dalies palūkanų kompensavimas.

4.

Administracin÷s paslaugos apibūdinimas

Fiziniams asmenims, įregistravusiems
ūkininko ūkį teis÷s aktų nustatyta tvarka
arba turintiems kvalifikacinį pasirengimo
ūkininkauti pažym÷jimą, ir juridiniams
asmenims – žem÷s ūkio produkcijos
gamintojams, kurių metin÷s įplaukos už
realizuotą prekinę žem÷s ūkio produkciją
sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gautų
pajamų ir perkantiems žemę iš privačių
asmenų, jeigu perkamas žem÷s sklypas
leis sustambinti naudojamą žem÷s ūkio
paskirties žem÷s sklypą arba suformuoti
kompaktišką ūkio žem÷naudą (toliau –
subjektai), kompensuojama dalis paskolos
palūkanų.
Prašymą ir kitus dokumentus dalies
kredito palūkanų kompensacijai gauti
subjektai
pateikia
savivaldyb÷s
administracijai.
Savivaldyb÷ įvertina subjekto ir jo
pateiktų dokumentų tinkamumą dalies
palūkanų kompensacijai gauti ir priima
sprendimą d÷l pagalbos subjektui skyrimo

2
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
ar neskyrimo.
Pagal subjektų pateiktas kreditų įstaigų
pažymas apie sumok÷tas palūkanas už
suteiktus
kreditus
savivaldyb÷
apskaičiuoja kompensacijos dydį ir įveda
duomenis apie l÷šų poreikį daliai
palūkanų kompensuoti į Nacionalin÷s
mok÷jimo agentūros prie Žem÷s ūkio
ministerijos
(toliau
–
Agentūra)
informacinę sistemą.

5.

Teis÷s aktai, reglamentuojantys
administracin÷s paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

7.

8.

Paskolos žem÷s ūkio paskirties žemei
įsigyti dalies palūkanų kompensavimo
taisykl÷s (toliau – Taisykl÷s), patvirtintos
Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministro
2003 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-307
(Žin., 2003, Nr. 76-3506; 2012, Nr. 18833).
1. Prašymas išmok÷ti kompensaciją;
2. Žem÷tvarkos skyriaus išduota pažyma
apie žem÷s sklypų sustambinimą arba
glaustos žem÷s ūkio valdos suformavimą;
3. Kredito įstaigos pažyma apie l÷šų
poreikį daliai palūkanų už paskolas,
suteiktas žem÷s ūkio paskirties žemei
įsigyti, kompensuoti (Taisyklių priedas).

1. Prašymas išmok÷ti kompensaciją;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti
2. Žem÷tvarkos skyriaus išduota pažyma
institucija (prašymą nagrin÷jantis
apie žem÷s sklypų sustambinimą arba
tarnautojas)
glaustos žem÷s ūkio valdos suformavimą;
3. Kredito įstaigos pažyma apie l÷šų
poreikį daliai palūkanų už paskolas,
suteiktas žem÷s ūkio paskirties žemei
įsigyti, kompensuoti (Taisyklių priedas).

Administracin÷s paslaugos teik÷jas

Laimut÷ Jučien÷
Savivaldyb÷s administracijos Žem÷s ūkio
skyriaus vyriausioji specialist÷,
tel. 8 (448) 73 218, 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) 73 218, el. paštas
a.stabingis@rietavas.lt
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Aprašymo turinys

Savivaldyb÷ kas ketvirtį į Agentūros
informacinę sistemą suveda Taisyklių 8
punkte nurodytus duomenis apie l÷šų
poreikį daliai palūkanų kompensuoti.

10.

Administracin÷s paslaugos suteikimo
trukm÷

11.

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

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys

Prašymas pildomas vadovaujantis
Taisyklių 6.1 punkto nuostatomis.

13.

Informacin÷s ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą

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

Paskolos žem÷s ūkio paskirties žemei
įsigyti dalies palūkanų kompensavimo
paslaugos teikimo sekos schema

Paslaugos internetu neteikiamos.

Taisykl÷s reglamentuoja dalies palūkanų
kompensavimo už paskolas žem÷s ūkio
paskirties žemei įsigyti, paimtas iki 2007
m. geguž÷s 1 d., tęstinumą.

____________________________

4
Paskolos žem÷s ūkio paskirties žemei įsigyti dalies
palūkanų kompensavimo paslaugos teikimo aprašymo
priedas
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS
SCHEMA

ASMUO

ASMENŲ APTARNAVIMO
PADALINYS
(Žem÷s ūkio skyrius)

PASLAUGOS VADOVAS
(Žem÷s ūkio skyriaus ved÷jas)

Institucija, kuriai
teikiama informacija ir
dokumentai

Paslaugos teik÷jasŽem÷s ūkio skyriaus vyriausioji
specialist÷.

Kitos įstaigos, iš kurių gaunama
informacija ir dokumentai

