
  

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, teikia išaiškinimą reikalavimų, patvirtintų Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. B1-384 „Dėl 

Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose patvirtinimo“, taikymo 

praktikos. 

Jei laikoma iki 10 kiaulių skerdimui savo reikmėms: 

I. Aptvėrimas 

Taikomas Reikalavimų 7 punktas: 

„7. Kiaulių laikymo vieta turi būti aptverta tvora (medine, tinkline ir kt.), o prie įvažiavimo / 

įėjimo į kiaulių laikymo vietą turi būti įrengti vartai. Tvora ir vartai turi būti įrengti taip, kad į 

kiaulių laikymo vietos teritoriją negalėtų nekontroliuojamai patekti pašaliniai asmenys, transporto 

priemonės, laukiniai, bešeimininkiai ir bepriežiūriai gyvūnai.“ 

Įvertinant aptvėrimą, turi būti įsitikinama, kad į teritoriją, kurioje auginamos kiaulės, ir į kiaulių 

laikymo vietą negali nekontroliuojamai patekti pašaliniai asmenys, transporto priemonės, 

laukiniai, bešeimininkiai ir bepriežiūriai gyvūnai. 

Gali būti aptverta:  

 

a) jei yra tik vienas įėjimas į tvartą,  aptvertas tik į įėjimas, aptveriant ir mėšlidę, tačiau 

tvarto sienos turi būti aklinos (1 pvz.), arba 

 

b) visas tvartas, kuriame laikomos kiaulės (2 pvz.), arba 

 

c) Namų valda (visas kiemas) arba tik jos dalis, kurioje yra kiaulių laikymo patalpos 

(tvartas) (3 pvz), 

 

Jeigu iš kiaulių laikymo patalpos į kiaulių pašarų ruošimo vietą reikia eiti per kiemą, tada 

turi būti aptverta ir ši dalis 

 

 

  

 

II. Įėjimas į tvartą: 



Taikomas reikalavimų 8.6 papunktis: 

„8.6. įeinant į ją arba kiaulių auginimo zoną ar išeinant iš jų darbuotojai ir lankytojai negalėtų 

išvengti perėjimo per dezinfekcinius kilimėlius, užpildytus dezinfekcinėmis medžiagomis pagal 

gamintojo instrukciją.“ 

III. Persirengimas 

 

Taikomas 23 punktas: 

 

„23. <...> įeinant į tvartą privaloma persirengti darbiniais ar specialiais drabužiais ir persiauti 

darbiniais ar specialiais batais, o išeinant privaloma persirengti naudotus darbinius ar specialius 

drabužius ir persiauti naudotus darbinius ar specialius batus.“ 

 

IV. Transporto priemonės 

 

Taikomas Reikalavimų 9 punktas: 

 

„9. Kiaulės į kiaulių laikymo vietą atvežamos ir iš jos išvežamos transporto priemonėmis, skirtomis 

kiaulėms pervežti ir išvalytomis bei išdezinfekuotomis vadovaujantis Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. B1-664 „Dėl transporto 

priemonių, kuriomis vežami gyvūnai, valymo, plovimo ir dezinfekavimo“ 

 

Įvertinat transporto priemonę- automobilio bagažinė ir maišas nėra kiaulėms pritaikyta transporto 

priemonė. Turi būti  kiaulių pervežimui pritaikyta priekaba. 

 

V. Kiaulių pakrovimas- iškrovimas 

 

Taikomas reikalavimų 11 punktas 

 

„11. Kiaulių pakrovimo į transporto priemonę vieta turi būti įrengta už kiaulių auginimo zonos taip, 

kad būtų išvengta tiesioginio kontakto tarp transporto priemonių vairuotojų, atvežančių ar 

išvežančių kiaules, ir darbuotojų, dirbančių kiaulių auginimo zonoje, bei transporto priemonių 

vairuotojų, atvežančių kiaules pakrovimui iš kiaulių auginimo zonos arba išvežančių pakrautas 

kiaules į kiaulių auginimo zoną.“ 

 

Įvertinant iškrovimą iš 9 punkto reikalavimus atitinkančių transporto priemonių-  kiaulės 

privežamos iki laikymo vietos tvoros pagal šio išaiškinimo I dalį ir iškraunamos. 

 

Šiems ūkiams netaikoma: 

1. Prievolė vesti lankytojų registracijos žurnalo pagal 5.7 papunktį 

2. Turėti dokumentaciją  pagal 5.13-5.15 papunkčius. 

3. 8.1-8.5 papunkčiai dėl laikymo zonos atskyrimo nuo kitos teritorijos, transporto priemonių 

kontrolės ir dušų įrengimo. 

4. 14 ir 16 punktai dėl darbuotojų biologinio saugumo priemonių (dušas ir kontaktai su ŠGP) 

5. 19.3 ir 19.4 papunkčiai dėl dušo įrengimo. 

6.  20.2-20.4 papunkčiai dėl ŠGP pašalinimo. 

 


