KVIETIMAS
K I A U L i y LAIKYTOJAMS T E I K T I PARAI§KAS PAGALBAI GAUTI
Kiaulii] laikytojai, atsisakantys kiauliq auginimo, kvieCiami tekti paraiSkas pagalbai gauti. Pagalbos
teikimo kiauliq laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiauliq maro prevencijos priemones taisykles,
patvirtintos 2emes Qkio ministro 2018 m. rugpju5io 27 d. jsakymu Nr. 3D-586 (toliau - Taisykles), patikslintos
zemes Qkio ministro 2019 m. vasario21 d. jsakymu Nr. 3D-93.
Pagalbq gales gauti pareiSkejai, kurie:
1. 2019 m. sausio menesj laike nuo 1 iki 100 kiauliq, kurios, vadovaujantis Okiniq gyvQnq laikymo
vietij registravimo ir jose iaikomq ukiniq gyvunq zenklinimo ir apskaitos tvarkos apraSo nustatyta tvarka, buvo
suienklintos ir registruotos Ukiniq gyvQnq registro centrineje duomenq bazeje (toliau - C D B ) ir nuo 2019 m.
sausio 1 d. iki paraiSkos pateikimo dienos visos paskerstos ar nugaiSintos;
2. sudare sqlygas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau - V M V T ) iStirti skerdziamas ar
nugai§intas kiaules laboratorijoje del A K M ;
3. jsipareigojo 3 metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiauliq;
4.

nera gavf neteisetos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (del individualios pagalbos arba

pagalbos schemos) buvo pripazinta nesuderinama su bendrqja rinka, arba yra grqzin? visqjos sumq, jskaitant
palukanas, teises aktuose nustatyta tvarka;
5.

negavo pagalbos pagal Siq priemon? 2018 metals.

Atitikus nurodytas sqlygas, pareiSkejams bus mokama 100 E u r iSmoka uz kiekvienq paskerstq ar
nugaiSintq kiaui^.
Parai5kos ir kiti privalomi pateikti dokumentai priimami savivaldybese nuo §. m. kovo 4 d, iki 2019
m. balandzio 30 d.
ParaiSkq priemimo laikotarpiu pareiSkejus praSome kreiptis j savivaldybts administracljq pagal
fizinio asmens gyvenamqjq vietq arba jurldinio asmens buveines adresq ir pateikti Siuos dokumentus:
1. asmens tapatybes patvirtinimo dokumentq, ojuridiniij asmenij jgaliotam asmeniui - ir atstovavimo
pagrindq pagrindziantj dokumentq;
2. uipildytq paraiSkq;
3. del pareiSkeJo skerdiiamq ar nugaiSintq kiauliq pareiSkejui iSduoto (-q) meginiq paemimo gyvunq
ligoms tirti akto (-q), kurio (-iq) formos patvirtintos Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus
2012 m. birielio 22 d. jsakymu Nr. B1-489 „Del meginiq paemimo tirti aktq formq patvirtinimo", kopijq (-as).
Pagalbos teikimo kiauliq laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiauliq maro prevencijos priemones
taisykles galite rasti Cja.

