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P a k e i č i a m e Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams
gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 23d. įsakymu Nr. 486/359 „Dėl
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui
apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“:
1. Pakeičiame 3 punktą ir jį išdėstome taip:
„3. Žalą atlyginant valstybės vardu, vadovaujamasi 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos
reglamento (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių
taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje, 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento
(ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de
minimis pagalbai, 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 717/2014 dėl EB sutarties
87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai žuvininkystės sektoriui, Europos
Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriaus ir kaimo vietovėse gairių
2014–2020 m. (2014/C 204/01) nuostatomis.“
2. Pakeičiame 21 punkto pirmą pastraipą ją išdėstome taip:
„21. Antros amžiaus klasės ir vyresnio amžiaus medynų pažeidimo atveju žalos piniginė
išraiška apskaičiuojama įvertinant žalą, susidariusią dėl medienos prieaugio praradimo:
IpxSXxP
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N2 – žala dėl medienos prieaugio praradimo, Eur,
Ip – medienos prieaugio praradimo nuostoliai, iškertant nebrandžius 1,0 skalsumo medynus,
nustatyti pagal 3 priedą, Eur už ha,
X – stipriai pažeistų ir žuvusių tikslinių medžių rūšių medžių dalis %“.
3. Pakeičiame 24 punktą ir jį išdėstome taip:
„24. Pagrindžiamieji dokumentai hidrotechnikos įrenginiams yra nuolatinių apžiūrų žurnalas,
kuris pildomas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės
ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971
„Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros
tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“ ir realiai
patirtų išlaidų sąskaitos už hidrotechnikos įrenginių remonto darbus.“
N2 =

Aplinkos ministras
Žemės ūkio ministras

