VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL IŠMOKŲ UŽ 2015–2016 M. SUMEDŽIOTAS ŠERNO PATELES SKAIČIAVIMO IR
MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015 m. lapkričio 13 d. Nr. B1-1028
Vilnius
Įgyvendindamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus-valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2015 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. B1-917
„Dėl šernų populiacijos reguliavimo priemonių Lietuvos Respublikoje“ 3.3 papunktį:
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Išmokų už 2015–2016 m. sumedžiotas šerno pateles skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos
aprašą;
1.2. Šernų mėginių paėmimo afrikiniam kiaulių marui, amžiui ir lyčiai nustatyti akto formą.
2. N u s t a t a u, kad išmokos medžioklės plotų naudotojams mokamos už šerno pateles,
sumedžiotas nuo 2015 m. lapkričio 14 d. iki 2016 m. gruodžio 15 d.
3. P a v e d u:
3.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms
maisto ir veterinarijos tarnyboms;
3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus
pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Finansų ir biudžeto bei Skubios veiklos skyriams.
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PATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2015 m. lapkričio 13 d.
įsakymu Nr. B1-1028
IŠMOKŲ UŽ 2015–2016 M. SUMEDŽIOTAS ŠERNO PATELES SKAIČIAVIMO IR
MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Išmokų už 2015–2016 m. sumedžiotas šerno pateles skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos
aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato išmokų už nuo 2015 m. lapkričio 14 d. iki 2016 m.
gruodžio 15 d. sumedžiotas šerno pateles (toliau – išmokos) mokėjimo sąlygas ir skaičiavimo ir
mokėjimo tvarką.
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinė valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba (toliau – teritorinė VMVT) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
teritorinis padalinys.
Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
veterinarijos įstatyme, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme ir Lietuvos Respublikos laukinės
gyvūnijos įstatyme.
II SKYRIUS
IŠMOKŲ MOKĖJIMO SĄLYGOS
3. Medžioklės plotų naudotojas, siekiantis gauti išmokas, turi užtikrinti, kad iš kiekvienos
sumedžiotos šerno patelės būtų tinkamai paimti šie mėginiai:
3.1. kraujo ir prireikus vidaus organų mėginiai, nurodyti Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktoriaus 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. B1-952 „Dėl afrikinio kiaulių maro
stebėsenos ir kontrolės priemonių“ 4.1.3 ir 4.1.4 papunkčiuose* (žr. dokumento apačioje);
3.2. apatinis žandikaulis ir išoriniai lyties organai su aplinkiniais audiniais.
4. Kraujo mėginiai turi būti paimti į sandarius mėgintuvėlius ar indelius, organai, apatinis
žandikaulis ir išoriniai lyties organai supakuoti atskiruose vienkartiniuose plastikiniuose
maišeliuose, siekiant, kad iš jų neišbėgtų kraujas ir kt. skysčiai ir nebūtų užteršta aplinka ir išplatinta
liga.
5. Medžioklės ploto naudotojas turi užtikrinti, kad prie kiekvienos sumedžiotos šerno patelės
mėginių būtų pridedamas užpildytas Šernų mėginių paėmimo afrikiniam kiaulių marui, amžiui ir
lyčiai nustatyti aktas (toliau – Aktas).
6. Tvarkos aprašo 3 punkte nurodyti mėginiai artimiausią darbo dieną turi būti pristatomi į
teritorinę VMVT, kurios kontroliuojamojoje teritorijoje yra medžioklės plotas, arba Nacionalinį
maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą (toliau – NMVRVI). Tuo atveju, kai medžioklės
plotas patenka į kelių teritorinių VMVT kontroliuojamą teritoriją, mėginiai gali būti pristatomi į
vieną iš jų.
7. Teritorinės VMVT arba NMVRVI vadovo įgaliotas asmuo, dalyvaujant mėginus
pristačiusiam asmeniui, turi įvertinti, ar pristatyti visi mėginiai, ar jie tinkamai supakuoti ir ar prie jų
pridėtas tinkamai užpildytas Aktas. Jeigu teritorinė VMVT arba NMVRVI nustato, kad Aktas yra
netinkamai ar ne iki galo užpildytas, nedelsiant apie tai informuoja mėginį pristačiusį asmenį ir
nurodo netikslumus ir klaidas ištaisyti. Jei mėginį pristatęs asmuo atsisako patikslinti Aktą ar
ištaisyti jame klaidas, teritorinės VMVT arba NMVRVI vadovo įgaliotas asmuo apie tai padaro
įrašą Akte, pasirašo, su šiuo įrašu pasirašytinai supažindina mėginį pristačiusi asmenį ir atlieka kitus
veiksmus, nustatytus šio Tvarkos aprašo 9 punkte. Mėginį pristatęs asmuo, pasirašydamas
patvirtina, kad supranta Akto netikslinimo pasekmes, t. y. sprendimą, kad nebus skiriama išmoka už
Akte nurodytas sumedžiotas šerno pateles. Teritorinė VMVT arba NMVRVI, priėmusi / priėmęs
mėginius, padaro Akto kopiją, ją patvirtina antspaudu ir atiduoda mėginį pristačiusiam asmeniui.
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8. Jei teritorinės VMVT arba NMVRVI vadovo įgaliotas asmuo nustato, kad pristatyti
mėginiai neatitinka Tvarkos aprašo 3–5 punktų, Akte nurodo, kad mėginiai nėra tinkami,
netinkamumo priežastis ir kad išmokos nebus mokamos, padaro užpildyto Akto kopiją, ją patvirtina
teritorinės VMVT arba NMVRVI antspaudu ir atiduoda mėginus pristačiusiam asmeniui. Tyrimams
netinkami mėginiai sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Medžioklės ploto naudotojas kartu su Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytais mėginiais
teritorinei VMVT gali pateikti ir Prašymą išmokėti išmokas už sumedžiotą (-as) šerno patelę (-es)
(Tvarkos aprašo priedas) (toliau – prašymas), prie kurio pridedama (-os) Akto (-ų) kopija (-os). Jei
mėginiai pristatomi į NMVRVI, prašymas vis tiek turi būti pateikiamas teritorinei VMVT, kurios
kontroliuojamoje teritorijoje esančiame medžioklės plote buvo sumedžiota (-os) šerno patelė (-ės).
10. Teritorinės VMVT, priėmusios mėginius, juos užregistruoja ir su Akto ir jo kopiją pristato
tyrimams į NMVRVI.
11. NMVRVI įvertina šerno patelės amžių ir lytį pagal pateiktus apatinį žandikaulį ir išorinius
lyties organus, apie tai padaro įrašą Akto IV dalyje ir jį persiunčia mėginius pristačiusiai teritorinei
VMVT, arba, jei mėginiai buvo pristatyti į NMVRVI, – mėginius pristačiusiam asmeniui ir
teritorinei VMVT, kurios kontroliuojamoje teritorijoje buvo sumedžiota šerno patelė.
12. Teritorinė VMVT, gavusi iš NMVRVI tyrimų rezultatus ir išvadas apie šerno patelių
amžių, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tyrimų išvadų gavimo dienos priima sprendimą dėl
išmokų mokėjimo ir apie tai telefonu arba el. paštu informuoja medžioklės ploto naudotoją bei
elektroniniu paštu pateikia VMVT Skubios veiklos ir Finansų skyriams medžioklės ploto naudotojo
prašymo kopiją su teritorinės VMVT viršininko rezoliucija apie išmokos tinkamumą.
13. Jei NMVRVI nustato, kad sumedžiotų šerno patelių amžius neatitinka Akte ir prašyme
nurodyto jų amžiaus, teritorinė VMVT apie tai raštu informuoja medžioklės plotų naudotoją, kuris
ne vėliau kaip per 10 darbų dienų nuo informacijos gavimo turi pateikti patikslintą prašymą. Jei per
šiame punkte nurodytą terminą medžioklės plotų naudotojas nepatikslina prašymo, jis netenka teisės
į išmoką.
III SKYRIUS
IŠMOKŲ SKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMO TVARKA
14. Medžioklės plotų naudotojams mokamos šios išmokos:
14.1. už šerno pateles nuo 12 iki 24 mėnesių amžiaus – 50 eurų;
14.2. už šerno pateles nuo 24 mėnesių amžiaus – 100 eurų.
15. Medžioklės plotų naudotojai, siekiantys gauti išmokas už sumedžiotas šerno pateles,
teritorinei VMVT arba NMVRVI turi pateikti:
15.1. Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytus sumedžiotų šerno patelių mėginius su tinkamai
užpildytais aktais;
15.2. prašymą. Medžioklės plotų naudotojas prašymą už praėjusį mėnesį sumedžiotas šerno
pateles turi pateikti iki einamojo mėnesio 15 dienos. Išmokos, nustatytos šio Tvarkos aprašo 14
punkte, nėra mokamos, jei pažeidžiamos šio papunkčio punkto nuostatos.
16. Išmokos medžioklės plotų naudotojams mokamos už šerno pateles, kurios sumedžiotos
nuo 2015 m. lapkričio 14 d. iki 2016 m. gruodžio 15 d. Prašymų pateikimo galutinis terminas 2016
m. gruodžio 20 d.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Medžioklės plotų naudotojai atsako už tinkamą šerno patelių mėginių paėmimą ir jų
pristatymą teritorinei VMVT arba NMVRVI, Akto ir prašymo tinkamą užpildymą. Neatitikus bent
vieno šio punkto reikalavimo, išmoka už sumedžiotas šernų pateles nėra mokama.
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18. Teritorinės VMVT arba NMVRVI atsako už Aktų registraciją ir saugojimą. Teritorinės
VMVT atsako už duomenų, nurodytų medžioklės plotų naudotojų pateiktose ataskaitose, aktuose ir
prašymuose, tikrinimą.
19. Teritorinės VMVT ir NMVRVI teisės aktų nustatyta tvarka saugo dokumentus, susijusius
su šio Tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimu.
20. Medžioklės plotų naudotojams išmokas išmoka VMVT, pervesdama valstybės biudžeto
lėšas į medžioklės ploto naudotojo nurodytą banko sąskaitą per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamų
šio Tvarkos aprašo 15 punkte nurodytų dokumentų pateikimo dienos.
21. Teritorinės VMVT sprendimus medžioklės plotų naudotojai turi teisę apskųsti teisės aktų
nustatyta tvarka.

___________________

Išmokų už sumedžiotus šerno pateles skaičiavimo
ir mokėjimo tvarkos aprašo
priedas
(Prašymo išmokėti išmoką (-as) už sumedžiotą (-as) šerno patelę (-es) formos pavyzdys)

_____________________________________________________________________
(Medžioklės ploto naudotojo (būrelis/klubas) pavadinimas, adresas, tel., el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
____________ teritorinei maisto ir veterinarijos tarnybai
PRAŠYMAS
IŠMOKĖTI IŠMOKĄ (-AS) UŽ SUMEDŽIOTĄ (-AS) ŠERNO PATELĘ (-ES)
____________ Nr.______
(data)

Prašome išmokėti išmoką (-as) už sumedžiotą (-as) šernų patelę (-es):
1. Nuo 12mėn. iki 24 mėn. ____ (skaičius) ___________ (suma, Eur);
2. Nuo 24 mėn. ____ (skaičius) ___________ (suma, Eur); ir
išmoką (-as) pervesti į ________________________________________________________
(medžioklės ploto naudotojo (būrelio/klubo pavadinimas)

einamąją sąskaitą ____________________________________ .
( sąskaitos numeris)

PRIDEDAMA:
1. ___________ Šernų mėginių paėmimo afrikiniam kiaulių marui, amžiui ir lyčiai
(data)

nustatyti akto Nr. _______ kopija, __ lapas (-ai).
2. ___________ Šernų mėginių paėmimo afrikiniam kiaulių marui, amžiui ir lyčiai
(data)

nustatyti aktas Nr. _______ kopija, __ lapas (-ai).
3.

______________

______________________

(Pareigos)

(parašas )

______________________
(vardas, pavardė)

Forma patvirtinta
Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos
direktoriaus 2015 m. lapkričio 13 d.
įsakymu Nr. B1- 1028
ŠERNO MĖGINIŲ PAĖMIMO AFRIKINIAM KIAULIŲ MARUI,
AMŽIUI IR LYČIAI NUSTATYTI AKTAS
______________________
(medžioklės data)
I.

Nr. _________________
(mėginio (šerno) numeris)

Duomenys apie medžioklės vadovą

Vardas, pavardė, adresas:
Medžioklės ploto naudotojo
pavadinimas:
Telefono Nr.:
El. paštas/Fakso Nr.:
II.

Duomenys apie mėginius

Šerno sumedžiojimo vieta:
Apskritis___________________________________
Rajonas:___________________________________
Seniūnija / kaimas:________________________________________________________________________________________
Vietovės pavadinimas (miškas, giria, vietovė):__________________________________________________________________
Koordinatės (jei įmanoma nustatyti). Ilguma / platuma (WGS84):________________________ /__________________________
Mėginys paimtas iš: □ sumedžioto šerno
Šerno amžius: □ iki 12 men. □ nuo 12 iki 24 mėn. □ nuo 24 mėn.
Lytis: □ patinas □ patelė

III.

Mėginio (-ių) pavadinimas:

□ kraujas □ inkstas □ blužnis □ kepenys □ limfmazgiai □ apatinis žandikaulis □ išoriniai lyties organai
Pastabos………………………………………………………………………………..…....................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Mėgino (-ių) paėmimo data, laikas:
Mėginio (-ių) įpakavimo būdas:
□ Kraujas mėgintuvėlyje su stabilizatoriumi (violetinis kamštelis)
□ Kraujas mėgintuvėlyje (raudonas kamštelis)
.................................................................................................
□ Organai sandariame plastikiniame maišelyje
Mėginį (-ius) pristačiusio asmens
Vardas, pavardė
..........................................................
Telefono Nr.
..........................................................
Parašas
...........................................................
Data
...........................................................
IV. Pildo laboratorija
Mėginio (-ių) kodas: ........................................ Priėmimo data: ....................................................... Laikas: .................................
Mėginį (-ius) priėmė: ........................................................................................................................................................................
(Pareigos, parašas, vardas ir pavardė)
□ tinkamas □ netinkamas
Mėginio (-ių) tinkamumas tyrimui
Pastabos………………………………………………………………………………..….................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Tyrimo (-ų) rezultatai:
Už mėginio (-ių) tyrimą (-us)
atsakingi asmenys:

* Valstybinės

maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. B1-952
„Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių“
4.1.3. iš sumedžiotų šernų būtų imami kraujo mėginiai afrikinio kiaulių maro
tyrimams polimerazinės grandininės reakcijos (toliau – PGR) metodu pagal atitinkamą VMVT
teritorinio padalinio nurodymą, bet siekiant nustatyti 5 % afrikinio kiaulių maro paplitimą 95 %
patikimumu,
4.1.4. sprendimo 2014/709/ES III dalyje išvardytose Lietuvos Respublikos teritorijose,
Lietuvos Respublikos savivaldybėse, besiribojančiose su Baltarusijos Respublika, ir Lietuvos
Respublikos savivaldybėse, kuriose nustatytas afrikinis kiaulių maras, iš visų sumedžiotų šernų būtų
imami kraujo ir organų (blužnies, inksto (-ų) ir limfinių mazgų (antryklinių arba žarnų pasaito
limfinių mazgų) mėginiai afrikinio kiaulių maro tyrimams ir papildomai būtų imami ir atskirai
supakuojami mėginiai trichineliozės tyrimams. Mėginiai turi būti pristatomi į bet kurį VMVT
teritorinį padalinį arba Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą (toliau –
NMVRVI). Kartu su mėginiais turi būti pateikiami tinkamai užpildyti Mėginių paėmimo gyvūnų
ligoms tirti aktas ir Mėginių paėmimo trichinelių lervoms nustatyti aktas, kurių formos patvirtintos
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489
„Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“. Mėginiai turi būti supakuoti taip, kad iš jų
neišbėgtų kraujas ir kt. skysčiai ir nebūtų užteršta aplinka ir išplatinta liga.

