
 

 

PATVIRTINTA 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos  

2013 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T1-73 

 

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ 

DIEGIMUI  FINANSINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui finansinės paramos 

teikimo tvarka (toliau – Tvarka) galioja visoje Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje ir jos privalo 

laikytis visi juridiniai ir fiziniai asmenys, norintys gauti finansinę paramą medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos prevencinių priemonių diegimui. 

2. Ši Tvarka reglamentuoja medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos įdiegtų prevencinių 

priemonių Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje finansinės paramos teikimą. 

3. Šios Tvarkos nuostatos netaikomos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai atlyginti. 

 

II. FINANSAVIMO OBJEKTAI 

 

4. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis, gautomis už 

medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, gali būti finansuojamos miško (žemės) sklypų, kuriuose 

medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų arba naudotojų įgyvendinamos medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos prevencinės priemonės. Šiomis priemonėmis laikoma: 

4.1. želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis, apsauginėmis juostomis, tinklais, 

kitomis priemonėmis bei šiems darbams reikalingų medžiagų įsigijimas; 

4.2. želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, įveisimas; 

4.3. medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas; 

4.4. specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą; 

4.5. papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai; 

4.6. miško aikščių šienavimo, kuriuo siekiama miško aikšteles išlaikyti patraukliomis elninių 

žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimo į krūvas darbai; 

4.7. laižomosios druskos įsigijimo ir laižyklų įrengimo darbai;  

4.8. bebraviečių ardymo darbai; 

4.9. kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus 

rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, įsigijimas; 
4.10. vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimas. 

 

III. LĖŠŲ ŠALTINIS 

 

5. Lėšos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms finansuoti 

planuojamos Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje 

(toliau – Specialioji programa). Šias lėšas sudaro 70 procentų mokesčio, kurį sumoka medžioklės 

plotų naudotojai už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą. 

6. Lėšos naudojamos Tvarkos 4 punkte nurodytų priemonių išlaidoms kompensuoti. 

7. Lėšos, nepanaudotos einamaisiais biudžetiniais metais, naudojamos kitais metais 

numatomoms priemonėms įgyvendinti. 

8. Lėšos kaupiamos atskiroje Savivaldybės biudžeto aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos sąskaitoje. 



 

 

 

 

IV. FINANSINĖ PARAMA ĮDIEGTOMS PREVENCINĖMS PRIEMONĖMS 

KOMPENSUOTI 

 

9. Miško (žemės) sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkai, valdytojai arba 

naudotojai šios Tvarkos 1 priede nurodytas paraiškas dėl ketinimo diegti medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos prevencines priemones pateikia Pasvalio rajono savivaldybės administracijai iki 

einamųjų metų gegužės 1 d. 

10. Paraiškose nurodoma numatomų vykdyti prevencinių priemonių terminai, lėšos, 

reikalingos joms įgyvendinti, bei prevencinių priemonių apimtys. 

11. Jei paraiškose nurodomos lėšos, reikalingos prevencinėms priemonėms diegti, viršija 

Specialiosios programos tikslines lėšas, jos bus proporcingai mažinamos visiems paraiškų 

pateikėjams.  

12. Paraiškas finansinei paramai gauti vertina Paraiškų medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos 

prevencinių priemonių diegimui vertinimo komisija (toliau – Komisija), kurią sudaro Administracijos 

direktorius. Komisija priima sprendimą dėl lėšų skyrimo (neskyrimo)  ir teikia jį tvirtinti 

Administracijos direktoriui. 

13. Apie numatytas skirti (neskirti) lėšas prevencinių priemonių diegimui kompensuoti 

paraiškas pateikę miškų (žemės) sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai informuojami per 10 

darbo dienų po Administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo. 

14. 50 procentų prevencinių priemonių įdiegimui skirtų lėšų per 30 kalendorinių dienų 

pareiškėjui pervedama, kai Administracijos direktorius patvirtina skiriamas lėšas, likusi dalis – per 

15 kalendorinių dienų, įvykdžius paraiškoje numatytus darbus, patikslinus patirtas išlaidas ir 

pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą (2 priedas). 

15. Paraiškose nurodytos prevencinės priemonės turi būti įdiegtos numatytais terminais 

gautomis paramos ir savomis lėšomis.  

16. Prevencinių priemonių įdiegimo darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Komisijos 

pirmininkas ir miško (žemės) sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas, įdiegęs prevencines 

priemones. Jei prevencines priemones įdiegė miško (žemės) sklypo naudotojas, darbų perdavimo-

priėmimo aktą taip pat pasirašo miško (žemės) sklypo savininkas ar valdytojas. 

17. Miško (žemės) sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, įdiegę prevencines priemones, 

ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d. pateikia Komisijai darbų perdavimo – priėmimo aktą, 

mokėjimo dokumentus, įrodančius medžiagų, paslaugų ar darbų pirkimą. 

 


