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Non-compliances Actions/measures

Animals kept

for farming

purposes

(animal

category)

Number of production

sites

Number of

official

controls

performed

Total

number of

controlled

production

sites

Number of

controlled

production

sites where

non-

compliances

were

detected

Administrative Judicial

Pigs (as

defined in

the Council

Directive

2008/120/EC)

8253 1194 1187 10 6 0

Laying hens

(as defined in

the Council

Directive

1999/74/EC)

46 34 34 1 0

Chickens (as

defined in

the Council

Directive

2007/43/EC)

64 32 31 21 4

Calves (as

defined in

the Council

Directive

2008/119/EC)

38344 821 818 14 8

Other

(specify)

6.2 Official controls, non-compliances and actions/measures on animal welfare on farms

6.3 Analysis and action plan for animal welfare on farms

Atsižvelgdama į koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) paplitimą ir šalyje įvestą karantiną, VMVT

žymiai sumažino ūkinių gyvūnų laikymo vietų patikrinimų skaičių. VMVT, užtikrindama Europos

Komisijos patvirtintą nuostatą dėl mažesnio kiekio privalomai tikrinamų pareiškėjų, siekiančių

paramos pagal kompleksinės paramos schemą, 100 % atliko tik Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos atrinktų pareiškėjų, kuriems taikomi kompleksinės paramos

reikalavimai, patikrinimus, kurių metu nustatė neatitikimų, susijusių su duomenų registravimu,

veterinarinės pagalbos nesuteikimu, kai tokios reikia, pakankamo ploto nesuteikimu gyvūnams,

gyvūnų prižiūrėtojų kompetencija ir kt. Įvertinus per ataskaitinį laikotarpį nustatytų reikalavimų

nesilaikymo atvejus, 2021 m. planuojama ir toliau vykdyti ūkinių gyvūnų laikytojų ir gyvūnus

prižiūrinčių asmenų mokymą ir konsultavimą. Taip pat VMVT teritorinių departamentų ir jų skyrių

specialistams, vykdantiems ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų kontrolę, pravesti mokymus dėl

bendrųjų ūkinių gyvūnų ir specialiųjų kiaulių, vištų dedeklių, viščiukų broilerių ir kailinių gyvūnų

gerovės reikalavimų įgyvendinimo kontrolės. VMVT, bendradarbiaudama su Lietuvos sveikatos

mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų gerovės centru, 2021 m. planuoja parengti

kailiams laikomų gyvūnų, kiaulių, vištų dedeklių ir viščiukų broilerių gerovės rodiklių vertinimo

kriterijus ir šių kriterijų vertinimo sistemą.
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Number and category of non-compliances Actions/measures

Protection of

animals

during

transport (by

species)

Number of

official

controls

performed

Fitness

of

animals

Transport

practices,

space

allowance,

height

Means of

transport

Water,

feed,

journey

and

resting

times

Documents Other Administrative Judicial

Bovine 623 2 0 0 1 0 0 3 0

Porcine

animals
44 0 3 0 0 0 0 3

Ovine/caprine 16 0 0 0 0 0 0 0

Equidae 129 0 0 0 0 1 0 1

Poultry 95 0 0 0 0 1 0 1

Other species

6.4 Animal welfare during transport

6.5 Analysis and action plan for animal welfare during transport

Vykdant oficialią kontrolę dėl gyvūnų gerovės juos vežant per ataskaitinį laikotarpį nustatyta

pavienių pažeidimų. Ataskaitiniu laikotarpiu nustatyta reikalavimų nesilaikymo atvejų dėl gyvūnų

tinkamumo, vežimo praktikos, ploto normos, aukščio, vandens ir pašarų pateikimo, kelionės ir poilsio

laiko ir dokumentų, vežant galvijus, kiaules, arklius, naminius paukščius. Už nustatytus reikalavimų

nesilaikymo atvejus inicijuoti administraciniai veiksmai ir (ar) priemonės. 2021 m. ir toliau išliks

aktualus gyvūnų gerovės užtikrinimas eksportuojant juos į trečiąsias šalis. Vykdant oficialią kontrolę

bus atkreipiamas dėmesys į gyvūnų transportavimo temperatūros užtikrinimą planuojant tokias

keliones, todėl kelionės dokumentai nebus išduodami esant ekstremalios temperatūros prognozei

numatomos kelionės metu. Siekiant užtikrinti gyvūnų kelionės ir poilsio laiką, tinkamas pašaro ir

vandens atsargas, bus tvirtinami tik tokie kelionės maršrutai, kai iš kelionėje numatytų sustojimo

punktų bus gauti patvirtinimai dėl pakankamų pajėgumų (vietos gyvūnų iškrovimui, pašaro ir

vandens atsargų) ir bus užtikrinamas gyvūnų poilsis, juos tinkamai šeriant ir girdant. Planuojama

sustiprinti gyvūnų vežimo kontrolę Lietuvos Respublikos teritorijoje. Bus parengtos bendradarbiavimo

sutartys su Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos transporto saugos

administracija dėl bendrų veiksmų Lietuvos keliuose tikrinant gyvūnus vežančias transporto

priemones

6.6 Animal welfare at the time of killing

Per ataskaitinį laikotarpį vykdant gyvūnų gerovės juos žudant oficialią kontrolę buvo vertinama

žudomų gyvūnų apsaugos reikalavimų laikymasis, gyvūnus žudančių ir su gyvūnų žudymu susijusius

veiksmus atliekančių asmenų kompetencija, gyvūnų svaiginimui, skerdimui ir (ar) žudymui

naudojamos įrangos atitikimas ir šios įrangos ir svaiginimo, žudymo metodų taikymo procedūros.

2020 m. vykdant oficialiąją kontrolę atlikti 78 kanadinių audinių žudymo vietų šių gyvūnų žudymo

metu ir 56 gyvūnų skerdyklų patikrinimai. Kailinių gyvūnų žudymo vietų patikrinimų metu nustatyti 2

reikalavimų nesilaikymo atvejai dėl kailinių gyvūnų žudyme dalyvaujančių asmenų kompetencijos.

Gyvūnų skerdyklų patikrinimų metu nustatyti 2 reikalavimų nesilaikymo atvejai dėl gyvūnų laikymo

prieš skerdimą ir 2 neefektyvaus gyvūnų apsvaiginimo atvejai.

6.7 Comment box

Oficialios kontrolės veiksmų, veiklos vykdytojų / įmonių, reikalavimų nesilaikymo atvejų,

administraciniai veiksmų ataskaitų 6.2 ir 6.4 punktuose skaičius skaičiuotas ir pateiktas,

atsižvelgiant į metodus, nurodytus Europos Komisijos 2021 m. kovo 1 d. patvirtintame Komisijos
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pranešime dėl gairių, kaip pildyti standartinę pavyzdinę formą, pateiktą Komisijos įgyvendinimo

reglamento (ES) 2019/723, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)

2017/625 taikymo taisyklės, susijusios su standartine pavyzdine forma, naudotina valstybių narių

teikiamose metinėse ataskaitose, priedo 4 punkte.

Attachments No
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