TVIRTINU
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie
Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir
paramos regionams departamento
vyresnysis patarėjas
Kšištof Dokudovič
(Mokėjimo prašymo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų
programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius
naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“
priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ forma)
2022m.vasario 11d. Nr. FR-1756
Vilnius
NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAIMO
PLĖTROS IR PARAMOS REGIONAMS DEPARTAMENTO _____________________
PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS
(Pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento
teritorinio paramos administravimo skyriaus darbuotojas)

|__|__|__|__|-|__|__|-|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(data)

(mokėjimo prašymo registracijos numeris)

__________________________
(pareigos)

_____________________

__________

(vardas, pavardė)

(parašas)

Mokėjimo prašymas vertinti priimtas ☐
Mokėjimo prašymas atmestas ☐
Toliau mokėjimo prašymą pildo pareiškėjas

Akcinė bendrovė „Išlaužo žuvis“
(pareiškėjo pavadinimas)

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento
Kauno paramos administravimo skyriui
MOKĖJIMO PRAŠYMAS
PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS ANTROJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU
TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS,
KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS AKVAKULTŪROS SKATINIMAS“
PRIEMONĘ „APLINKOSAUGOS FUNKCIJAS ATLIEKANTI AKVAKULTŪRA“
2022-04-05
(pildymo data)

Išlaužas
(sudarymo vieta)

Paramos gavėjo/ jo įgalioto asmens parašas ___________
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I. BENDRA INFORMACIJA
Prašomo
Tarpinis X
mokėjimo tipas Galutinis ☐
(Pažymima ženklu „X“, kokio tipo mokėjimo prašymas yra teikiamas)

Taikomas
Išlaidų kompensavimas
mokėjimo būdas
Projekto
54AK-KK-21-1-08703-PR001
(Nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašoma paramos, paramos paraiškos registracijos
numeris
numeris)

Ataskaitiniai
metai
Paramos gavėjo
rekvizitai:

2021 m.
Adresas

Dainavos g.2A, Išlaužas, Prienų raj.

Nurodomas įmonės
buveinės adresas,
telefonas, el.
paštas, kuriaisbūtų
galima susisiekti su
paramos gavėju)

Pašto indeksas

59303

Telefono Nr.

865655371

El. pašto adresas

islauzozuvis@gmail.com

Banko
pavadinimas ir
sąskaitos
numeris

AB SEB bankas

(Nurodomi įsipareigojimų metai, už kuriuos prašoma paramos)

(Nurodomas banko pavadinimas)

LT 187044060003750958
(Nurodomas banko sąskaitos, į kurią prašoma pervesti paramos sumą, numeris)

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie mokėjimo prašymo administravimo eigą?
(Pažymima ženklu „X“)

Paštu☐
Elektroniniu paštu X

Paramos gavėjo/ jo įgalioto asmens parašas ___________
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II.ATASKAITINIAIS METAIS FAKTIŠKAI ATLIKTI GAMTOTVARKOS PLANE NUMATYTI DARBAI
(Lentelėje nurodomi duomenys apie ataskaitiniais metais faktiškai atliktus gamtotvarkos darbus, kurie buvo numatyti gamtotvarkos plane, pateiktame su paramos paraiška)

Nr.

1.
2.
3.
4.
5.

Tvarkymo priemonės
pavadinimas

Atlikimo būdas
(rangos/ ūkio
būdu)

Pylimų ir tvenkinių pakrančių
(nuo pylimo šlaito viršaus iki
vandens) šienavimas
Pievų šienavimas
Krūmų (ir jų atžalų)
iškirtimas pakrantėse ir ant
pylimų
Medžių ir krūmų (ir jų atžalų)
iškirtimas bei aukštos žolės
šienavimas salose
Netinkamų nendrynų
išpjovimas (sunaikinimas)

Ūkio būdu

Atlikimo
data

Tvenkinio/
tvenkinių Nr.

Darbų apimtis (kiekis)
numatyta
atlikta
plane

I. Reguliariai vykdomi darbai
2021 11
Žiemojimo
10-30
tv.,6,22;5-35;15
-9

Mato
vnt.

30

ha

Išlaidų suma, Eur
(Skaičiuojama pagal
įgyvendinimo taisyklių 2
priede nustatytus
normatyvinius įkainius)

10380,91

Ūkio būdu

2021 12

Prie 15,5,32

100 -300

300

100 m2

4812

Ūkio būdu

2021 11

23,24,26

0,1 -1

1

ha

700,23

Ūkio būdu

2021 12

5,23,26

1-10

10

ha

3460,31

II. Vienkartiniai darbai
1.

Naujų nuolatinių salų
suformavimas

2.

Plaukiojančių dirbtinių salų ir
stacionariųjų platformų
įrengimas
Inkilų su apsauga nuo
plėšrūnų įrengimas
Ganymo infrastruktūros
įrengimas
Užpelkėjusių kanalų valymas

3.
4.
5.
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6.
7.
8.
1.

2.

3.

ir dumblo nusodintuvų
valymas
Užpelkėjusių tvenkinio zonų
valymas durpiniuose
dirvožemiuose
Užpelkėjusių tvenkinio zonų
valymas ne durpiniuose
dirvožemiuose
Pylimų tvirtinimo darbai
Grunto tankinimo darbai,
siekiant mažinti vandens
paėmimą iš natūralių vandens
telkinių, užtikrinant tinkamą
hidrologinį režimą
Tvenkinių užpildymo
vandeniu ir vandens
išleidimo sistemų
modernizavimas, siekiant
sumažinti vandens paėmimą
iš natūralių vandens telkinių,
išnaudoti pavasario potvynio
perteklinį vandenį,
užtikrinant tinkamą
hidrologinį režimą
Dumblo nusodintuvų ir kitų
išleidžiamo vandens kokybę
gerinančių statinių ir
įrenginių įrengimas, mažinant
natūralių vandens telkinių
taršą
Iš viso

Rangos būdu

2021 12

16,28,29

100-4000

38

100m

6722,96

Rangos būdu

2021 12

11,16,28,29

10-100

50

1000m2

8326

Rangos būdu
2021 12
11
100-400
III. Natura 2000 teritorijose vykdomi darbai

5

100m2

687,85

-

35090,26

-

-

-

-

Paramos gavėjo/ jo įgalioto asmens parašas ___________
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III. PRAŠOMA IŠMOKĖTI PARAMOS SUMA
Pirma paramos dalis
Prašoma išmokėti paramos dalis už ataskaitiniais metais
faktiškai atliktus gamtotvarkos darbus, Eur
Antra paramos dalis
Per ataskaitinius metus realizuotos savo užaugintos produkcijos
vertė, Eur (RP)

35090,26

2831575,64

(Nurodoma ataskaitiniais metais realizuotos savo užaugintos produkcijos
vertė eurais)

Ataskaitiniais metais sunaudotų pašarų žuvims kiekis, t (SP)

2915,675

(Nurodomas pašarų žuvims, sunaudotų ataskaitiniais metais, kiekis tonomis)

Ataskaitiniais metais sunaudotų pašarų žuvims vidutinė vertė,
Eur už t (PV)

230,64

(Nurodoma pašarų žuvims, sunaudotų ataskaitiniais metais, vertė eurais už
vieną toną. Jei pašarus paramos gavėjas užsiaugina ūkio būdu, tai PV –
pašarų žuvims vidutinė rinkos vertė, Eur už t)

Prašoma išmokėti paramos dalis už laukinių vandens
paukščių padarytą žalą, Eur (K)

17545,13

Apskaičiuojama pagal formulę:
K = (RP × 10,7 proc. + SP × PV × 8,1 proc.) × 0,4

Bendra prašomos išmokėti paramos suma, Eur

52635,39

Pirma paramos dalis + antra paramos dalis

Ataskaitinių metų akvakultūros veiklos pajamos, Eur
(Nurodoma ataskaitiniais metais realizuotos produkcijos vertė eurais.
Bendra prašomos išmokėti paramos suma negali sudaryti daugiau kaip
50 proc. paramos gavėjo ataskaitinių metų akvakultūros veiklos pajamų)

2831575,64

IV. PATEIKIAMI DOKUMENTAI
(Šioje lentelėje paramos gavėjas pasitikrina, ar teikiamas mokėjimo prašymas yra visiškai sukomplektuotas, ir pažymi
ženklu „X“, kuriuos dokumentus jis teikia, nurodydamas dokumento lapų skaičių.)

Nr.
1.
2.
3.

4.

Dokumento pavadinimas
Dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (Ataskaitinių metų
balansas, pelno/nuostolių ataskaita, pinigų srautų ataskaita)
Ataskaitinių metų metinės Akvakultūros produkcijos auginimo ir
realizavimo ataskaitų (Ž-4 forma), teikiamų VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centrui, kopijos
Prašomų kompensuoti gamtotvarkos darbų faktinio atlikimo
pagrindimo dokumentai (Pateikiami ataskaitiniais metais atliktų darbų aktai,
sutartys su rangovais ir kt.)
Rangos būdu atliktus gamtotvarkos darbus pagrindžiantys ir
apmokėjimą įrodantys dokumentai
(Pateikiama tuo atveju, kai prašoma kompensuoti gamtotvarkos darbus,
ataskaitiniais metais atliktus rangos būdu, PVM sąskaitos faktūros,

Pažymėti
X

Lapų
skaičius
4
11
9

3
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5.

priėmimo–perdavimo aktai, apmokėjimą
pavedimai, banko sąskaitos išrašai)

įrodantys

Ataskaitiniais
dokumentai

pašarų

metais

sunaudotų

dokumentai: mokėjimo

žuvims

pagrindimo

96

(Pateikiamos sąskaitos faktūros, apmokėjimą įrodantys banko sąskaitos išrašai)

6.
7.

Pakeistas gamtotvarkos planas (Pateikiama tuo atveju, kai gamtotvarkos
planas ataskaitiniais metais buvo pakeistas)
Kiti dokumentai (įrašyti):pašarų apmokėjimai
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Patvirtinu, kad šiame mokėjimo prašyme ir jo prieduose pateikta informacija yra teisinga.
Patvirtinu, kad šiame mokėjimo prašyme prašomos apmokėti išlaidos nėra finansuojamos iš kitų
šaltinių.
Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su prisiimtais įsipareigojimais.

(pareigos)

(parašas)

(vardas pavardė)

Paramos gavėjo/ jo įgalioto asmens parašas ___________

