Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų
mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo,
tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo
taisyklių
1 priedas
(Prašymo sertifikuoti tautinio paveldo produktą, tradicinių amatų mokymo programą,
tradicinę mugę formos pavyzdys)
___________________________________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________
(juridinio asmens r. k. ar fizinio asmens a. k., adresas, tel. Nr., faksas, el. paštas)

Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijai
PRAŠYMAS SERTIFIKUOTI
TAUTINIO PAVELDO PRODUKTĄ, TRADICINIŲ AMATŲ MOKYMO PROGRAMĄ,
TRADICINĘ MUGĘ
____________ Nr. _____
(data)
*

Prašymas priimtas

*

Prašymas atmestas

*

(Prašymą užregistravusio tarnautojo pareigos)

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
1. Fizinio asmens duomenys:
1.1. Vardas ir pavardė
1.2. Asmens kodas ___________
(Nurodoma pagal fizinio asmens piliečio paso ar asmens tapatybės kortelės duomenis)

2. Juridinio asmens duomenys:
2.1. Pavadinimas
2.2. Juridinio asmens registracijos kodas ___________
(Nurodomas kodas pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą)

2.3. Įsteigimo data |__|__|__|__| |__|__| |__|__|
(Nurodoma įsteigimo data pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą)
3. Duomenys pasiteirauti (nurodoma pareiškėjo adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas, kuriuo bus galima
susisiekti su pareiškėju prašymo vertinimo metu):

Savivaldybė

*

Duomenis įrašo Žemės ūkio ministerija.

Seniūnija/miestas/kaimas
Gatvė
Namo Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Buto Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|
Pašto indeksas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fakso Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
El. paštas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
II. INFORMACIJA APIE PRAŠOMUS SERTIFIKUOTI TAUTINIO PAVELDO
PRODUKTUS, TRADICINIŲ AMATŲ MOKYMO PROGRAMAS, TRADICINES MUGES
1. Sertifikuojamas
objektas

Tautinio paveldo produktas
Tradicinių amatų mokymo programa
Tradicinė mugė
(Pažymima ženklu „X“)

2. Tautinio paveldo
produktų grupė

I grupė – tradiciniai gaminiai
II grupė – tradicinių veislių augalai, gyvūnai ir jų produktai
III grupė – tradicinės paslaugos

3. Tautinio paveldo
produkto pavadinimas
4. Tradicinių amatų
mokymo programos
pavadinimas
5. Tradicinės mugės
pavadinimas

(Pažymima ženklu „X“)
(Pildoma, jeigu prašoma sertifikuoti tautinio paveldo produktą)
(Pildoma, jeigu prašoma sertifikuoti tradicinių amatų mokymo programą)

(Pildoma, jeigu prašoma sertifikuoti tradicinę mugę)

III. PRIDEDAMI DOKUMENTAI
(Šioje lentelėje pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Tautinio paveldo produktų, tradicinių
amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklių
5 punkte nustatytų reikiamų dokumentų sąrašą nurodo pridedamus dokumentus ir dokumentų puslapių skaičių)

Eil.
Nr.

Puslapių
skaičius

Dokumento pavadinimas

1.

|__|__|

n

|__|__|

____________________________________ __________ ______________________
(juridinio asmens atstovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

A. V.

(vardas ir pavardė)

