Elektroninio dokumento nuorašas

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS ŽEMĖS ŪKIO PASĖLIAMS,
ŪKINIAMS GYVŪNAMS, MIŠKUI IR HIDROTECHNIKOS ĮRENGINIAMS
APSKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2019 m. gegužės 03 d. Nr. ARadviliškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio 5 dalies 3
punktu, 18 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 22 straipsnio 8 dalimi:
1. S u d a r a u Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams
gyvūnams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams apskaičiavimo komisiją:
Komisijos pirmininkas – Alfredas Juozapavičius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas.
Komisijos pirmininko pavaduotojas – Remigijus Jankus, Žemės ūkio skyriaus vedėjo
pavaduotojas.
Nariai:
Valentina Grinienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;
Dinas Urbonavičius, Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;
Algirdas Fergelis, Radviliškio rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas;
Medžiotojų būrelio, kurio teritorijoje padaryta žala, vadovas arba jo atstovas;
Seniūnijos, kurios teritorijoje padaryta žala, seniūnas.
2. T v i r t i n u Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams
gyvūnams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams apskaičiavimo komisijos nuostatus (pridedama).
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2009 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. A-629-(8.2) „Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos registravimo
ir apskaičiavimo “su visais pakeitimais ir papildymais.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Remigijus Jankus tel. (8 422) 69 141, el. p. remigijus.jankus@radviliskis.lt

Jolanta Margaitienė

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio
d.
įsakymu Nr. AMEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS ŽEMĖS ŪKIO PASĖLIAMS,
ŪKINIAMS GYVŪNAMS, MIŠKUI IR HIDROTECHNIKOS ĮRENGINIAMS
APSKAIČIAVIMO KOMISIJOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, miškui ir
hidrotechnikos įrenginiams apskaičiavimo komisijos (toliau - Komisijos) nuostatai nustato
komisijos darbo tvarką.
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymu, Lietuvos
Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymu, Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio
pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr.
486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir
miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Apskaičiavimo metodika), kitais teisės
aktais ir šiais nuostatais.
3. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principu, asmenine
Komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskiriamų klausimų svarstymą ir sprendimų
priėmimo nešališkumu.
II. KOMISIJOS FUNKCIJOS
4. Komisija atlieka šias funkcijas:
4.1. vertina medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos dydį vietoje, surašo nustatytos formos
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apžiūros aktą, kurį pasirašo visi apžiūroje dalyvavę
Komisijos nariai ir kiti dalyvavę asmenys, t. y. žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, ūkinių
gyvūnų savininkai, valdytojai ar naudotojai arba jų įgalioti atstovai.
4.2. apskaičiuoja medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės, miško ir vandens telkinių
sklypų, ūkinių gyvūnų savininkams, valdytojams ar naudotojams, piniginę išraišką;
4.3. rengia Komisijos sprendimą dėl žalos, padarytos medžiojamųjų gyvūnų apskaičiavimo
ir nuostolių atlyginimo.
III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
5. Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, ūkinių gyvūnų savininkai, valdytojai ar naudotojai
apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo pateikdami rašytinį prašymą (nuostatų priedas
Nr. 1) dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo.
6. Seniūnijos seniūnas, gavęs prašymą, tą pačią dieną privalo žodžiu ar raštu pranešti
medžioklės plotų naudotojui apie padarytą žalą ir jį perduoti DVS KONTORA pagalba
savivaldybės administracijai. Žemės ūkio pasėliams ir miškui padarytos žalos dydis turi būti
įvertintas per 7 kalendorines dienas nuo atitinkamo žemės, miško ar vandens telkinio savininko,
valdytojo ar naudotojo prašymo gavimo seniūnijoje, išskyrus atvejį, kai dėl žalos pobūdžio jos
dydis įmanomas nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms (šiuo atveju pasirenkamas laikotarpis,
kada žala yra geriausiai matoma ir įmanoma įvertinti).
7. Komisija pagal žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkų, valdytojų ar naudotojų
prašymus įvertinti padarytą žalą vyksta į vietą.
8. Komisijos narių išvykimą į apžiūros vietą organizuoja komisijos pirmininkas arba, jam
nesant, Komisijos pirmininko pavaduotojas.

9. Į Komisijos narių atliekamą apžiūrą kviečiami žemės, miško ar vandens telkinio, ūkinių
gyvūnų savininkai, valdytojai ar naudotojai.
10. Žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams padarytos
žalos apžiūros aktą surašo vienas iš Komisijos narių. Prie apžiūros akto pridedama visa užfiksuota
apžiūros medžiaga ir dokumentai. Apžiūros akto kopija, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo
surašymo perduodama žemės, miško, vandens telkinių sklypų, ar ūkinio gyvūno savininkui,
valdytojui ar naudotojui.
11. Nustatant vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą, prie Komisijos akto pridedama
veterinarijos gydytojo išduota pažyma. Jei įmanoma, vilkų sužaloti ar papjauti ūkiniai gyvūnai
nufotografuojami. Apžiūros aktą pasirašo visi apžiūros vietoje dalyvavę Komisijos nariai ir kiti
asmenys. Apžiūroje dalyvavę asmenys turi teisę visas pastabas ir pastebėjimus, susijusius su
atliekamu medžiojamų gyvūnų žalos paskaičiavimu, įrašyti į apžiūros aktą.
12. Komisijos apžiūros aktas yra teisėtas, jeigu apžiūroje dalyvauja ne mažiau kaip 1/2
Komisijos narių.
13. Komisijos pirmininkas arba, jam nesant, Komisijos pirmininko pavaduotojas organizuoja
Komisijos posėdžius, kai reikia įvertinti atlikto medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio
pasėliams, ūkiniams gyvūnams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams piniginės išraiškos
apskaičiavimo teisingumą, surinktų įrodymų pakankamumą, parengti Komisijos sprendimą.
14. Į Komisijos apžiūrą vietoje ir posėdį gali būti kviečiami nepriklausomi specialistai bei
ekspertai.
15. Komisijos posėdžiai rengiami Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio
skyriaus patalpose (Aušros a. 10, Radviliškis).
16. Komisijos posėdžiui pirmininkauja Komisijos pirmininkas arba, jam nesant, Komisijos
pirmininko pavaduotojas.
17. Posėdžio metu išrinktas Komisijos posėdžio sekretorius rašo Komisijos posėdžių
protokolus bei tvarko kitą raštvedybą, susijusią su Komisijos posėdžių organizavimu.
18. Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Komisijos narių.
19. Komisijos nariai sprendimą priima bendru sutarimu. Tuo atveju, kai Komisijos nariai
negali priimti sprendimo bendru sutarimu, balsuojama. Sprendimas priimamas paprasta balsų
dauguma. Balsuojant kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po
lygiai, lemia Komisijos pirmininko arba, jam nesant, Komisijos pirmininko pavaduotojo balsas.
20. Komisijos atliktas darbas, apskaičiuojant žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams,
miškui ar hidrotechnikos įrenginiams padarytą žalą laikomas baigtu, kai surašomas Komisijos
sprendimas dėl žalos, padarytos medžiojamųjų gyvūnų nuostolių atlyginimo. Sprendimą pasirašo
visi Komisijos posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.
21. Priimti Komisijos sprendimai žemės, ūkinių gyvūnų, miško ar vandens telkinio
savininkams, valdytojams ar naudotojams bei atitinkamų medžioklės plotų naudotojams išsiunčiami
registruotais laiškais arba įteikiami jiems pasirašytinai.
22. Posėdžių protokolus pasirašo Komisijos pirmininkas arba, jam nesant, Komisijos
pirmininko pavaduotojas ir posėdžio metu išrinktas Komisijos posėdžio sekretorius. Protokole turi
būti nurodyta data, protokolo numeris, Komisijos posėdžio dalyviai, darbotvarkė, svarstyti
klausimai, balsavimo rezultatai ir priimti sprendimai.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Komisija gautus skundus ir prašymus nagrinėja teisės aktų nustatyta tvarka.
24. Komisijos nariai, priimdami sprendimus, turi būti objektyvūs ir nešališki: negalėdami
nešališkai priimti sprendimo, turi nusišalinti nuo sprendimo priėmimo.
25. Komisijos sudėtis ir nuostatai keičiami Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu.
26. Komisijos nariai, pažeidę Lietuvos Respublikos teisės aktus ar šiuos nuostatus, atsako
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________________

Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos
medžiojamųjų gyvūnų padarytos
žalos žemės ūkio pasėliams, miškui,
hidrotechniniams įrenginiams,
ūkiniams gyvūnams nuostolių
skaičiavimo komisijos nuostatų 1
priedas

(vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, tel. Nr., el. paštas)

arba
(juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, tel. Nr., el. pašto adresas)

(Banko pavadinimas, kodas, sąskaitos Nr.)

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
.................................. seniūnijos seniūnui

PRAŠYMAS
DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS NUSTATYMO
……………………
(data)

Informuoju, kad man
(nuosavybės arba nuomos teise priklausančiame(-iuose) žemės sklype (-uose)
– įrašyti)

(kurio(-ių) adresas(-ai)

(kadastrinis (-iai) Nr.)

medžiojamųjų gyvūnų

buvo padaryta žala
(rūšis)

(žemės ūkio pasėliams / ūkiniams gyvūnams / miškui/ hidrotechnikos įrenginiams (nurodyti kam)

Prašau nustatyti ir įvertinti medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą.
Medžioklės plotų naudotojas yra ........................................ medžiotojų būrelis.

Draudimas:

drausti.
(Pasėliai, ūkiniai gyvūnai, miškas- įrašyti nuostolių objektą)

Ūkyje

(buvo/ nebuvo –įrašyti)

dvejybinė buhalterinė apskaita.
(tvarkoma/ netvarkoma – įrašyti)

PRIDEDAMA:
1. VĮ Registrų centro pažyma apie nuosavybės teisę į žemės sklypą (-us), kuriame (iuose) yra padaryta medžiojamųjų gyvūnų žala žemės ūkio pasėliams, ūkiniams
gyvūnams, miškui.
2. Sklypo (-ų) nuomos arba panaudos sutartis (-ys), jeigu prašymą pateikia sklypo
nuomininkas.
3. Nuosavybės, nuomos ar panaudos teise valdomo žemės sklypo (-ų) planas (-ai).
4. Veterinarijos gydytojo pažyma.
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pateikia savininko arba
nuomininko įgaliotas asmuo.
6. Juridinio asmens pasirašytas įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pateikia kitas
asmuo.

Sutinku, kad mano prašymo nagrinėjimo ir įgyvendinimo tikslu, savivaldybės administracija,
vadovaudamasi įstatymais ir kitais teisės aktais, tvarkytų ir saugotų mano asmens duomenis.

(Pareigos)

(Vardas, pavardė)

(Parašas)
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