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Biržai
Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos pavadinimas

Aprašymo turinys
Gyvūnų užkrečiamų ligų padarytų
nuostolių įvertinimas, likvidavimo ir
priežiūros įgyvendinimas.

2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas Gyvūnų savininkai, įtarę gyvūnų
užkrečiamąją ligą, privalo nedelsiant
apie tai pranešti Valstybinei maisto ir
veterinarijos tarnybos (toliau –
VMVT) administraciniams
teritoriniams padaliniams. Gyvūnų
užkrečiamosios ligos protrūkiai vietoje
įvertinami ir atlyginami gyvūnų
savininkams tik tie nuostoliai, kurie
atsirado nuo pranešimo apie gyvūnų
užkrečiamosios ligos protrūkį iki
likvidavimo.
Gyvūnų savininkai dėl nurodytų patirtų
nuostolių atlyginimo ne vėliau kaip per
10 darbo dienų po oficialaus VMVT
paskelbimo apie užkrečiamosios ligos
židinio likvidavimą kreipiasi į
savivaldybės komisiją.
Teisės aktai, reguliuojantys
1. L.R žemės ūkio ministro 2010 m.
administracinės paslaugos teikimą
liepos 16 d. įsakymas Nr. 3D-677 ,,Dėl
nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų
užkrečiamų ligų potrūkius,
apskaičiavimo metodikos
patvirtinimo.‘‘ (žr. aktualią redakciją).
2. Biržų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2014 m.
birželio 6 d. įsakymas Nr. A- 452 „Dėl
nuolatinės nuostolių , kuriuos patyrė

4.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
gauti institucija (prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.

Administracinės paslaugos vadovas

9.

Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė

Aprašymo turinys
gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų
užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo
ir (arba) šių ligų prevencijos
priemones, įvertinimo komisijos
sudarymo.“
1. Paraiška (paraiška ir pareiškėjo
deklaracijos
forma),
patvirtinta
žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 5
d. įsakymu Nr. 3D-2).
2. Asmens tapatybės patvirtinimo
dokumentas, jeigu teikia fizinis asmuo.
3. Dokumentai, patvirtinantys
nuosavybės teisę į sunaikintą turtą.
4. Jeigu gyvūnas buvo draustas,
draudimo bendrovės pažyma, kurioje
nurodoma apskaičiuota ir numatyta
išmokėti pinigų suma.
5. Įsipareigojimą VMVT vienus metus
nelaikyti užkrečiamajai ligai imlių
gyvūnų buferinėje zonoje.
Žemės ūkio ministerija, gavusi VMVT
pranešimą apie gyvūnų užkrečiamųjų
ligų protrūkio likvidavimą, apie tai
elektroniniu paštu ir faksu informuoja
savivaldybių komisijas, o per masines
informavimo priemones – gyvūnų
laikytojus.
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji
specialistė Vena Mozūrienė, tel. (8
450) 43 157, el. p.
vena.mozuriene@birzai.lt
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Steponas
Staškevičius, tel. (8 450) 43 138, el. p.
steponas.staskevicius@birzai.lt
Paslauga suteikiama per 20 darbo
dienų po visų nurodytų dokumentų
gavimo dienos; pagal VMVT pateiktus
dokumentus ir
gyvūnų savininko
pateiktus dokumentus įvertina, ar
gyvūno savininko prašyme pateikti
duomenys atlyginti nuostolius yra
pagrįsti ir apskaičiuota valstybės
pagalba yra teisinga.
Savivaldybės komisijai pareikalavus,
gyvūnų, savininkas ar VMVT per 20
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Eil.
Nr.

10.
11.
12.

13.
14.

Pavadinimas

Administracinės paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą
Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai
Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Aprašymo turinys
dienų
turi
pateikti
papildomus
dokumentus ir (arba) papildomą
informaciją.
Neatlygintinai

Paslauga yra tarpinė
Aprašymas
užregistruojamas
ir
saugomas atitinkamoje byloje pagal
dokumentacijos planą.
Steponas Staškevičius

