KVIETIMAS
KIAULITJ L A I K Y T O J A M S T E I K T I PARAISKAS D E L P A G A L B O S J S I G Y T I
UKINIUS GYVUNUS (ISSKYRUS K I A U L E S )
Kiauliq laikytojai, atsisakantys kiauliq auginimo, kvieeiami teikti paraiSkas gauti de minimis pagalbq
ukiniams gyvunams (iSskyrus kiaules) jsigyti. Pagalbos uz jslgytus ukinius gyvunus teikimo taisykles (tobau
- Taisykles) patikslintos iemes ukio ministro 2019 m. vasario 21 d. jsakymu Nr. 3D-91.
Pagalba teikiama pareiSkejams, kurie:
1. 2018 m, nuo spalio 16 d. ir (arba) 2019 metais iki parai§kos pateikimo dienos laike nuo 1 iki 100
kiauliq, kurios, vadovaujantis Okiniq gyvunq laikymo vietq registravimo ir jose laikomq ukiniq gyvuni|
zenklinimo ir apskaitos tvarkos apraSo nustatyta tvarka buvo suienklintos ir registruotos Ukiniq gyvunij
registro centrineje duomenp bazeje (toliau - C D B ) , ir vykdydami V M V T nurodymus paskerde, nugaiSino ir
sunaikino kiaules arba kiaules nugaiSo del afrikinio kiauliq maro (toliau - A K M ) , arba patys atsisake auginti
kiaules jas visas iSskersdami ar nugaiSindami;
2. pranege apie A K M jtarimq Geigu taikoma), sudare sqlygas V M V T istirti skerdziamas, nugaiSinamas
arba nugaiSusias kiaules laboratorijoje del A K M ;
3. jsipareigojo ketverius metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiauliq ir auginti kitq rugiij
ukinius gyvunus, iSskyrus kiaules;
4. jsigijo kitq ruSip ukinip gyvunq, iSskyrus kiaules, kuriuos Apraso nustatyta tvarka suienklino ir
jregistravo C D B ;
5. nera gav? neteisetos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (del individualios pagalbos arba
pagalbos schemos) buvo pripazinta nesuderinama su bendrqja rinka, arba yra grqiin? visq jos sumq, jskaitant
palukanas, teises aktuose nustatyta tvarka;
6. negavo pagalbos pagal §iq priemonq 2018 metais.
Pareigkejams atlyginama iki 90 proc, bet ne daugiau kaip 2 000 E u r vienam pareiSkejui, kitij,
igskyrus kiaules, Qkinii} gyvuni| jsigijimo islaidq.
Pagalbai ig viso skiriama 300 tokst. E u r . Tinkamos finansuoti iglaidos turi buti patirtos nuo 2018 m.
spalio 16 d. ir (arba) einamaisiais metais. Tuo atveju, kai legij poreikis pagal tinkamas finansuoti paraiSkas
virsija kvietime nurodytq visoms paraigkoms skiriamq bendrq pagalbos sumq, pirmumas suteikiamas
pareigkejq, kuriq kiauliq laikymo vieta yra rajonuose, kuriuose 2018 ir (arba) 2019 metais nustatyta A K M
atvejq gernams ir (arba) kiaulems, paraigkoms. Likusiems pareigkejams pagalbos suma ma^inama proporcingai
trukstamij legq kiekiui. ApskaiSiuota pagalbos suma gali biiti mazinama ne daugiau kaip 40 proc. Priemus
sprendimq suma^inti apskaidiuotq pagalbos sumq atsiivelgiant j kvietime nurodytq visoms paraigkoms
skiriamq bendrq pagalbos sumq, likusi pagalbos dalis, kuria buvo sumazinta kompensacijos suma,
neigmokama.
Paraigkos ir kiti privalomi pateikti dokumentai renkami savivaldyb^se pagal fizinio asmens
gyvenamiyq vietq arba juridinio asmens buveines adresq nuo s. m. kovo 4 d. iki baiandiio 30 d.
Paraigkq priemimo laikotarpiu pareigkejus pragome kreiptis j savivaldyb^s adminisfracijq pagal
fizinio asmens gyvenamqjq vietq arba juridinio asmens buveines adres^ ir pateikti giuos dokumentus:
1. asmens tapatybes patvirtinimo dokumentq, jeigu fizinis asmuo;
2. uzpildyq paraigkq, ukiniq gyvunij jsigijimo jrodymo dokumentq originalus arba teises aktij
nustatyta tvarka patvirtintas jij kopijas;
3. pareigkejui igduotq (-us) meginiq paemimo gyvunij ligoms tirti akto (-q), kurio (-iq) formos
patvirtintos Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birielio 22 d. jsakymu Nr. B l 489 „Del meginiq paemimo tirti aktq formq patvirtinimo", kopijq (-as).
Pagalbos uz jslgytus ukinius gyvunus teikimo taisykles ir paraigkos formq galite rasti 5ia.

