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DĖL
LAIKINOSIOS
VALSTYBĖS
PAGALBOS
KIAULININKYSTĖS
IR
PAUKŠTININKYSTĖS SEKTORIAMS (ĮSKAITANT KIAUŠINIŲ GAVYBĄ, PAKAVIMĄ
IR (AR) PERDIRBIMĄ), PATYRUSIEMS NUOSTOLIŲ DĖL COVID-19 EPIDEMINĖS
SITUACIJOS, KONCEPCIJOS PAKEITIMO PROJEKTO PATIKSLINIMO

Atsižvelgdama į tai, kad pagalbos schema paukštienos perdirbimo įmonėms, parengta pagal
Europos Komisijos komunikato ,,Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti
reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ (toliau – Komunikatas) 3.1 skirsnį, yra
pasibaigusi 2020 m. gruodžio 31 d. ir jai pratęsti turės būti pateikta pilna notifikacija Europos
Komisijai, o tai gali užtrukti, taip pat reikės laiko paraiškoms priimti (bent dviejų savaičių) ir
vertinti, todėl yra rizika, kad šiai pagalbos schemai gali būti nespėta išmokėti lėšų šiais metais, ir
siekdama kuo skubiau išmokėti paramą kiaulių augintojams pagal Komunikato 3.1 skirsnį
įgyvendinamą pagalbos schemą esant sudėtingai situacijai kiaulininkystės sektoriuje, Žemės ūkio
ministerija patikslino 2021-11-22 raštu Nr. 2D-3207 (11.37E) Lietuvos Respublikos Vyriausybei
pateiktą Laikinosios valstybės pagalbos kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams (įskaitant
kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą), patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 epideminės
situacijos, koncepcijos pakeitimo projektą ir teikia jį pakartotinai.
Koncepcijoje paramos lėšos yra patikslintos ir perskirstytos tarp kiaulininkystės ir
paukštininkystės sektorių. Paramos kiaulių augintojams pagal Komunikato 3.1 skirsnį teikimo
laikotarpis pailgintas iki 2021 m. lapkričio 30 d. Taip pat numatyta galimybė paramos schemas tęsti
iki Komunikato 3.1 skirsnio galiojimo pabaigos. Be to, patikslinta koncepcijos 6 punkto nuostata,
kad pareiškėjas gali kreiptis paramos už tą patį laikotarpį tik pagal vieną paramos schemą, t. y.
paramą gauti tik pagal Komunikato 3.1 arba tik pagal 3.12 skirsnį. Patikslinta koncepcijos išnaša
nurodant, kad lėšos galės būti perskirstomos ne tik tarp paramos schemų, bet ir tarp sektorių.
Prašytume skubos tvarka klausimą dėl koncepcijos keitimo svarstyti artimiausiame
Vyriausybės pasitarime.
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PRIDEDAMA:
1. Koncepcijos pakeitimo projekto lyginamasis variantas, 3 lapai.
2. Koncepcijos pakeitimo projektas, 3 lapai.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo projektas, 1 lapas.

Ministras

Aurika Banienė, tel. (8 5) 239 1194, el. p. aurika.baniene@zum.lt
Asta Strumskienė, tel. (8 5) 239 1059, el. p. asta.strumskiene@zum.lt
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