
 

 

 

 
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL BUFERINĖS AFRIKINIO KIAULIŲ MARO ZONOS NUSTATYMO 

 
2014 m. rugsėjo 17 d. Nr. B1-800 

Vilnius 
 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1, 8 ir 9 
punktais, 15 straipsnio 8 ir 9 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. 
nutarimu Nr. 76 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, atsižvelgdamas į 
nuo 2014 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikoje kiaulėms nustatytus afrikinio kiaulių maro 
protrūkius ir siekdamas apsaugoti Lietuvos Respubliką nuo afrikinio kiaulių maro sukėlėjų 
paplitimo: 

1. N u s t a t a u, kad: 
1.1. į buferinę afrikinio kiaulių maro zoną (toliau – buferinė zona), kuri yra Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) oficialiai kontroliuojamas aplink afrikinio 
kiaulių maro židinį arba apsauginę ar grėsmės zoną esantis arealas, kuriame afrikinio kiaulių 
maro sukėlėjų nenustatyta ir kuriam yra taikomos veterinarinės sanitarijos priemonės, 
neleidžiančios plisti afrikinio kiaulių maro sukėlėjams, patenka vietovės, nurodytos šio įsakymo 
priede; 

1.2. kiaulių laikytojai, po šio įsakymo įsigaliojimo laikantys ne daugiau kaip 100 vnt. 
kiaulių, kurių kiaulių laikymo vietos patenka į šio įsakymo priede nurodytą Lietuvos 
Respublikos vietovių, įeinančių į buferinę zoną, sąrašą, turi paskersti laikomas kiaules savo 
reikmėms arba VMVT patvirtintoje skerdykloje iki 2014 m. lapkričio 1 d.;  

1.3. šio įsakymo 1.2 papunktyje nurodyti kiaulių laikytojai prieš kiaulių skerdimą turi 
informuoti raštu atitinkamą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinę valstybinę 
maisto ir veterinarijos tarnybą (toliau – teritorinė VMVT) ir įgaliotąjį arba valstybinį 
veterinarijos gydytoją dėl kiaulių klinikinės apžiūros ir mėginių afrikinio kiaulių maro tyrimams 
paėmimo; 

1.4. be atskiro atitinkamos teritorinės VMVT raštiško suderinimo draudžiama iki šio 
įsakymo pripažinimo netekusiu galios Lietuvos Respublikos vietovėse, kurios įtrauktos į šio 
įsakymo priede nurodytą Lietuvos Respublikos vietovių, įeinančių į buferinę zoną, sąrašą: 

1.4.1. steigti naujas kiaulių laikymo vietas, 
1.4.2. kiaulių laikytojams, kurie kiaules paskerdė vykdydami šio įsakymo 1.2 papunkčio 

reikalavimą, taip pat paskerdusieji arba nugaišinusieji kiaules vykdydami Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. spalio 10 d. įsakymą Nr. B1-646 „Dėl buferinės 
afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo“ ir / arba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
direktoriaus 2014 m. vasario 17 d. įsakymą Nr. B1-113 „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro 
zonos išplėtimo“, laikyti kiaules, 

1.4.3. kiaulių laikymo vietose, kurios yra įtrauktos į Ūkinių gyvūnų registro centrinę 
duomenų bazę ir kuriose šio įsakymo įsigaliojimo dieną nebuvo laikomos kiaulės, laikyti kiaules. 

2. N u r o d a u teritorinėms VMVT, kontroliuojančioms kiaulių laikymo vietas, esančias 
Lietuvos Respublikos vietovėse, kurios įtrauktos į šio įsakymo priede nurodytą sąrašą: 
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2.1. informuoti kiaulių laikytojus apie galimybę kreiptis į savivaldybėse sudaromą nuolatinę 
Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių 
likvidavimo ir (arba) šių ligų prevencijos priemones, įvertinimo komisiją dėl nuostolių, patirtų  
vykdant šio įsakymo 1.2 papunkčio reikalavimus, kompensavimo pagal Nuostolių, kuriuos 
patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų 
prevencijos priemones, kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-646 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų 
savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos 
priemones, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

2.2. užtikrinti tinkamą kraujo ir organų mėginių paėmimą afrikinio kiaulių maro tyrimams 
iš savo reikmėms skerdžiamų kiaulių pristatymą į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos 
vertinimo institutą. 

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios: 
3.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. spalio 10 d. įsakymą 

Nr. B1-646 „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo“ su visais papildymais ir 
pakeitimais; 

3.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 17 d. 
įsakymą Nr. B1-113 „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos išplėtimo“ su visais 
papildymais ir pakeitimais. 

4. P a v e d u: 
4.1. įsakymą vykdyti teritorinėms VMVT; 
4.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų 

sveikatingumo ir gerovės, Skubios veiklos ir Vidaus audito skyriams. 
 
 
 
Direktorius                             Jonas Milius 
 


