LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
TVARIOS ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS IR MAISTO PRAMONĖS
DEPARTAMENTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL IŠIMTINĖS SUREGULIAVIMO
PAGALBOS KIAULIŲ LAIKYTOJAMS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO“
Nr. ___________

1.

Įsakymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, įsakymo projekto tikslai ir

uždaviniai
Išimtinės sureguliavimo pagalbos kiaulių laikytojams administravimo taisyklės (toliau –
taisyklės) parengtos siekiant nukentėjusiems dėl 2022 m. vasario 24 d. pradėtos Rusijos invazijos į
Ukrainą sukelto rinkos sutrikdymo, kiaulių pašarų ir energetinių resursų brangimo ir kt. veiksnių,
kiaulių augintojams padėti išlaikyti gyvybingumą, paskatinti ekonominį tvarumą ir užkirsti kelią
kiaulienos gamintojų veiklos nutraukimui padengiant pašarų pabrangimo kainų skirtumą. Taisyklės
parengtos vadovaujantis Europos Komisijos 2022 m. kovo 23 d. deleguotuoju reglamentu Nr. (ES)
2022/467, kuriuo numatoma išimtinė sureguliavimo pagalba žemės ūkio sektorių gamintojams.
Parama mokama iš ES ir nacionalinio biudžeto lėšų.
Taisyklėse numatyta kompensuoti pašarų kainų skirtumą, kuris apskaičiuotas lyginat pašarų
(miežių, kviečių, kvietrugių, sojų, rapsų, žirnių, taip pat aliejinių, vitaminų, mineralų, amino rūgščių
priedų) vidutines kovo mėnesio kainas su vidutinėmis kainomis, buvusiomis iki Rusijos invazijos į
Ukrainą, t. y. š. m. vasario mėnesio 1-3 savaitėmis buvusia vidutine kaina. Pagalba apskaičiuojama
pagal šiuos rodiklius:


Pašarai ir jų priedai kovo mėn. pabrango apie 25 proc.;



Kiaulė nupenima vidutiniškai per 6 mėn. Per mėnesį vidutiniškai vienai kiaulei reikia apie

50 kg pašaro, o per 6 mėn. - apie 254 kg pašaro;


Vidutiniškai vienai kiaulei kovo mėn. pašarai pabrango 30,7 Eur;



Parama teikiama padengiant 3 mėn. (2022 m. kovo-gegužės mėn.) pašarų kainų skirtumą,

pagalba apskaičiuota 70 proc. intensyvumu. Paramos suma po 10,7 Eur už kiaulę.
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Kiaulių skaičius nustatomas pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro

(toliau – Centras) Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) pareiškėjo registruotų kiaulių skaičių 2022 m. kovo
31 d., balandžio 30 d. ir gegužės 31 d. Vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir
jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto 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“ 54 punktu, kiaulių
laikytojai bent vieną kartą per einamųjų metų kiekvieno ketvirčio pirmąjį mėnesį (atitinkamai sausio,
balandžio, liepos ir spalio mėn.) privalo Registrui teikti duomenis apie laikomą kiaulių skaičių. Todėl
taisyklėse numatyta pareiga pareiškėjui pateikti ŪGR laikytų kiaulių skaičių iki gegužės 31 d.
Pagalba kiaulių laikytojams būtų teikiama tik, jei jie vykdo bent vieną iš nurodytų rūšių veiklą,
kuria siekiama tikslų susijusių su:


žiedine ekonomika (daugiau kaip 50 proc. ūkyje susidarančio mėšlo ir / ar gaišenų

panaudojama biodujų jėgainėse);


aplinkai ir klimatui nekenkiančiais gamybos metodais (uždaros mėšlo ir srutų laikymo

rezervuarai, arba ūkis įsirengęs saulės ar vėjo jėgaines; arba ūkis naudoja srutų rūgštinimo
technologijas; arba mėšlo ir srutų apdorojimui naudojami probiotikai);


maisto medžiagų valdymu;



veiksmingu išteklių naudojimu.

2. Įsakymo projektui įgyvendinti reikalingi institucijų ir (ar) įstaigų informacinių sistemų
pakeitimai
Įsakymo projektui įgyvendinti nereikalingi institucijų ir (ar) įstaigų informacinių sistemų
pakeitimai.
3. Informacija dėl įsakymo projekto skelbimo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos
Teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS)
Įsakymo projektas bus skelbiamas Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje skubos tvarka
5 darbo dienas, siekiant užtikrinti, kad kiaulių laikytojai pagalbą gautų kuo greičiau.
4. Informacija dėl įsakymo projekto derinimo su suinteresuotomis valstybės institucijomis
ir (ar) įstaigomis
Įsakymo projektas bus derinamas su Konkurencijos taryba, Centru, Nacionaline mokėjimo
agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.
5. Informacija dėl įsakymo projekto antikorupcinio vertinimo
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Atliktas antikorupcinis vertinimas ir parengta teisės akto antikorupcinio vertinimo pažyma.
6. Informacija dėl ūkio subjektams sukeliamos administracinės naštos vertinimo,
numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo, įsakymo projekto, perkeliančio ir (ar)
įgyvendinančio Europos Sąjungos direktyvų ar kitų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų
atitikties
Įsakymo projektu siekiama suteikti išimtinę sureguliavimo pagalbą kiaulių laikytojams.
Įsakymo projektu ūkio subjektams nesukeliama administracinė našta. Įsakymo projektas parengtas
vadovaujantis Europos Komisijos 2022 m. kovo 23 d. deleguotuoju reglamentu Nr. (ES) 2022/467,
kuriuo numatoma išimtinė sureguliavimo pagalba žemės ūkio sektorių gamintojams.
7. Kita svarbi informacija
Nėra.
PRIDEDAMA. Įsakymo projektas, antikorupcinio vertinimo pažyma (17 lapų).

Direktorius

Neringa Valavičienė tel. 239 145, el. p. neringa.valaviciene@zum.lt

Saulius Jasius

