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Nr. (1 \.6.4.) GV4-17 7

DĖL SUTARTINIŲ GYVULIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
Atsakydami i Jūsų
m. birželio 4 d, raštą Nr. (11.6.4.) GV4-1747 .Dėl tamybinės
pagalbos", pranešame, kad sutartinio gyvulio (toliau - SG) sąvoka apibrėžta LR aplinkos ministro
ir LR žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo26 d. įsakyme Nr. Dl-735/3D-700 .Dėl mėšlo ir srutų
tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo" (toliau -aprašas).
Pagal aprašo
apibrėžtį SG - sutartinis vienetas, kuriuo nusakomas rnėšlo šaltinis ir azoto kiekis jame, t. y. 1 SO
per metus išskiriamame mėšle yra 100 kg bendrojo azoto. Atkreipiame dėmesį, kad aprašas
įgyvendina 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 911676IEEB dėl vandenų apsaugos nuo
taršos nitratais iš žernės ūkio šaltinių reikalavimus. Pagal direktyvos reikalavimus kiekviena ES
šalis turėjo parengti priemones biogeninių medžiagų nuostoliams įvertinti įvairių žemės ūkio
gyvulių ir paukščių rūšių fermose, todėl Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės
institutas LR žemės ūkio ministerijos užsakymu 2005 m. atliko taikomąjį tyrimą dėl sąlyginių
gyvulių koeficientų, derančių Lietuvos sąlygomis, sąvado parengimo. Taikomojo tyrimo išdavas
LR aplinkos ministras ir LR žemės ūkio ministras 2007 m. birželio 18 d. patvirtino įsakymu Nr.
D1~341/3D-307 .Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. isakymo Nr.
Dl-367/3D~342 .Dėl aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti patvirtinimo" pakeitimo" ir šiuo
metu tai yra aprašo priedas.
Apibendrindami pateiktą informaciją.: pranešame, kad Aplinkos ministerija neturi
pagrindžiančios informacijos kaip buvo vertinti sutartiniai gyvuliai ir negalime pateikti
informacijos apie konkrečių ūkinių gyvūnų perskaičiavimą į sutartinius vienetus.
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