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Nr. AVMEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ
DIEGIMUI PAKRUOJO RAJONE FINANSINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKA

I. BENDRIEJI NUOSTATAI
1. Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui Pakruojo rajone
finansinės paramos teikimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja medžiojamųjų gyvūnų daromos
žalos įdiegtų prevencinių priemonių (toliau – Prevencinės priemonės) Pakruojo rajono teritorijoje
finansinės paramos teikimą.
2. Šios Tvarkos nuostatos netaikomos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai atlyginti.

II. FINANSAVIMO OBJEKTAS
3. Iš Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos gali
būti finansuojamos žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų arba
naudotojų įgyvendinamos Prevencinės priemonės, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų
gyvūnų daromos žalos. Medžiotojų būreliai nėra miško sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai,
todėl šios Tvarkos nuostatos jiems netaikomos.
4. Prevencinėmis priemonėmis, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
parengtas Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo
rekomendacijas (nuo 2017 m.), laikoma:
4.1. repelentų pirkimas;
4.2. miške esančių želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
4.3. aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų
medžiagų pirkimas;
4.4. medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;
4.5. laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinė kriaušė,
miškinė obelis) pirkimas ir įveisimas;
4.6. specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą;
4.7. papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;
4.8. miško aikščių šienavimas, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių
žvėrių mitybos vietomis ir nupjautos augalijos krovimas į krūvas;
4.9. laižomosios druskos pirkimas ir laižyklų įrengimas;
4.10. bebraviečių ardymo darbai;
4.11. kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus
rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti,
pirkimas;
4.12. priemonėms, numatytoms 4.1 – 4.9 punktuose, skiriama ne mažiau kaip 50 procentų
lėšų, surinktų iš mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

III. LĖŠŲ NAUDOJIMAS
5. Lėšos Prevencinėms priemonėms finansuoti numatomos Pakruojo rajono savivaldybės
aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje (toliau – Specialioji programa).
6. Lėšos naudojamos Tvarkos 4 punkte nurodytų Prevencinių priemonių įdiegimo išlaidoms
kompensuoti.
7. Lėšos, nepanaudotos einamaisiais biudžetiniais metais, naudojamos kitais metais
numatytoms Prevencinėms priemonėms įgyvendinti ir paskirstomos bendra tvarka.
IV. PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS
8. Savivaldybės administracija kiekvienais metais iki rugsėjo 1 d. paskelbia konkursą dėl
finansinės paramos teikimo šios Tvarkos 3 punkte nurodytų Prevencinių priemonių įdiegimo
išlaidoms kompensuoti.
9. Žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkai, valdytojai arba naudotojai
finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui paraiškas
(Tvarkos 1 priedas) (toliau – Paraiška) teikia Savivaldybės administracijai.
10. Paraiškose nurodoma vykdytinų Prevencinių priemonių terminai bei lėšos, reikalingos
joms įgyvendinti.
11. Paraiškose nurodytos Prevencinės priemonės turi būti įdiegtos numatytais terminais ir
savo lėšomis. Nevisiškai ar ne laiku įdiegtų Prevencinių priemonių sąnaudos nekompensuojamos.
12. Jei paraiškose nurodytos lėšos, reikalingos Prevencinėms priemonėms diegti, viršija
Specialiosios programos tikslines lėšas, jos paskirstomos proporcingai pateiktoms paraiškoms.
13. Žemės sklypų naudotojai yra atsakingi už diegiamų Prevencinių priemonių suderinimą
su Žemės savininkais ir valdytojais.
14. Paraiškas vertina ir lėšas įdiegtų Prevencinių priemonių kompensavimui protokoliniu
sprendimu skiria Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Komisija
savo sprendimą teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui.
15. Prevencinių priemonių įdiegimo išlaidos kompensuojamos įvykdžius paraiškoje
numatytus darbus, patikslinus turėtas išlaidas ir pasirašius darbų perdavimo ir priėmimo aktą (2
priedas).
16. Prevencinių priemonių įdiegimo darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo
Savivaldybės administracijos ekologas (vyriausias specialistas), ir žemės sklypo savininkas,
valdytojas ar naudotojas, įdiegęs prevencines priemones.
17. Lėšos konkrečių prevencinių priemonių diegimui kompensuoti skiriamos Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į komisijos siūlymą ir neviršijant Specialiojoje
programoje medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms numatytų lėšų.
V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Savininkai, valdytojai ir naudotojai atsako už pateiktų duomenų teisingumą įstatymų
nustatyta tvarka.
19. Ginčai dėl Paraiškų priėmimo ir lėšų skyrimo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.
___________________________________

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos
prevencinių priemonių diegimui Pakruojo
rajone finansinės paramos teikimo tvarkos
1 priedas
_______________________________________________________________________
(Pareiškėjo (žemės sklypo savininko, valdytojo, naudotojo) fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, juridinio
asmens pavadinimas, kodas)

___________________________________________________________________________
(adresas, telefonas, sąskaitos numeris)

Pakruojo rajono savivaldybės administracijai
PARAIŠKA
DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS
PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ DIEGIMUI
__________________
(data)

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos įstatymu, _______ metais numatau įdiegti šias medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos
prevencines priemones ir prašau skirti___________Eur finansinę paramą.
________________________________________________________________________________
(medžioklės plotų vieneto pavadinimas)

________________________________________________________________________________
(prevencinės priemonės (ių) pavadinimas, miško sklypo adresas)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(prevencinės priemonės apimtis, plotas ir pan.)

________________________________________________________________________________
(numatomos lėšos, reikalingos prevencinei priemonei (ėms) įdiegti )

________________________________________________________________________________
(prevencinės priemonės (ių) įvykdymo terminas (ai))

Pateikiami šie dokumentai:
1. Žemės sklypo planai (schema) su pažymėtomis planuojamomis prevencinėmis priemonėmis.
2. Detalus numatomų atlikti darbų aprašymas su preliminariais paskaičiavimais (sąmata).
3. Kiti dokumentai:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________ ________________________________
(parašas) ( vardas , pavardė)

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos
prevencinių priemonių diegimui Pakruojo
rajone finansinės paramos teikimo tvarkos
2 priedas
MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS ĮDIEGTŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ
DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO
AKTAS
_____________________
(data)
Žemės sklypo savininkas, valdytojas, naudotojas (reikalingą pabraukti) perduoda, o Pakruojo
savivaldybės administracijos ekologas (vyriausias specialistas) priima
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(medžioklės ploto vieneto pavadinimas, žemės sklypo adresas)

atliktus medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių įdiegimo darbus:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(prevencinių priemonių apimtis, plotas, atlikti darbai ir pan. )

_______________________________________________________________________________
(prevencinių priemonių įdiegimo kompensuotinos išlaidos Eur, numatytos specialiųjų lėšų sąmatoje)

PRIDEDAMA:
Dokumentai, patvirtinantys medžiagų, paslaugų, darbų atlikimą (…… lapai)
Rekvizitai (paramai pervesti)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Perdavė:
Žemės savininkas, valdytojas, naudotojas
(reikalingą pabraukti)
_______________________
(parašas,)
Priėmė:
Ekologas (vyriausias specialistas)

_______________________________
(vardas, pavardė)

____________________
(parašas)

__________________________
(vardas, pavardė)

