PAGALBOS UŽ ĮSIGYTUS ŪKINIUS GYVŪNUS PARAIŠKOS PRIIMAMOS IKI 2015 M.
LIEPOS 1 D.
Druskininkų savivaldybė papildomai informuoja, kad Žemės ūkio ministras 2015 m.
balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-342 pakeitė Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. Nr. 3D-914
„Dėl pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“.
Šiuo įsakymu pratęstas terminas teikti paraiškas gauti pagalbą už įsigytus ūkinius
gyvūnus nuo 2015 m. gegužės 1 iki liepos 1 d., o pavėlavus pateikti paraišką dėl svarbios
priežasties – iki rugpjūčio 1 d.
Pareiškėjas, pavėlavęs pateikti paraišką dėl svarbių priežasčių (nenugalima jėga, sunki
liga ar kt.) gali ją pateikti per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kai išnyko šios priežastys, bet ne
vėliau kaip iki 2015 m. rugpjūčio 1 d., kartu pateikdamas prašymą ją priimti ir vėlavimo priežastį
pagrindžiančius dokumentus. Savivaldybės administracija priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai
pateiktos paraiškos priėmimo.
Siekiant, kad afrikinio kiaulių maro buferinės zonos vietovėse toliau būtų vykdoma
gyvulininkystė, žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta valstybės pagalba už įsigytus kitus ūkinius
gyvūnus vietoje priverstinai paskerstų kiaulių, reglamentuojant, kad tokie ūkinių gyvūnų augintojai
įsipareigotų trejus metus nelaikyti kiaulių.
Pagalba afrikinio kiaulių maro buferinėje zonoje už kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus
kiaules, įsigijimą teikiama pareiškėjams, kurie:
1. vykdydami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT)
nurodymus paskerdė, sunaikino kiaules arba kiaulės nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro ligos.
Kiaulės turėjo būti registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB);
2. sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas kiaules laboratorijoje dėl afrikinio kiaulių
maro;
3. įsipareigoja trejus metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti
kitų rūšių ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2014 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. B1-800 „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos
nustatymo“ nustatytoje buferinėje zonoje;
4. įsigijo kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, kuriuos Ūkinių gyvūnų laikymo
vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių
gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos
aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka suženklino, įregistravo CDB ir kurių ūkinių gyvūnų laikymo
vieta yra Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 17 d. įsakymu
Nr. B1-800 „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo“ nustatytoje buferinėje zonoje.
Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos nuo 2014 m. gruodžio 3 d.
Atlyginama iki 80 procentų, bet ne daugiau kaip 2000 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. –
580 Eur) vienam pareiškėjui kitų, išskyrus kiaules, ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidų.
Paraiškas priima ir informaciją teikia Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16–osios g. 7, 117 kab.), tel. (8 313) 52 117,
8 614 25 826.
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