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Molėtai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2634) 18
straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr.113-4290) 18
straipsnio 1 dalimi:
1. T v i r t i n u Molėtų rajono savivaldybės žemės ūkio pasėliams ir miškui
medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimo, nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos
aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Molėtų

rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2009 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr.B6-190 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės laisvėje
gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytų nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo, jos
nuostatų patvirtinimo ir žemės ūkio pasėliams ir miškui padarytos žalos įvertinimo, nuostolių
apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 punktą.

Administracijos direktorius

Rimantas Šavelis

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2010 m. sausio 25 d.
įsakymu Nr. B6-31
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MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS ŪKIO PASĖLIAMS IR MIŠKUI
MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS ĮVERTINIMO, NUOSTOLIŲ
APSKAIČIAVIMO IR ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS

I . BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės, miško ir vandens
telkinių, sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkams, valdytojams ir naudotojams, dėl
žemės ūkio pasėlių, miško ir hidrotechnikos įrenginių pakenkimo Medžioklės įstatymo 18 str.3 ir 4
dalyje nurodytais atvejais atlygina medžioklės plotų naudotojai.
2. Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą , žemės, miško ir vandens
telkinių, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkams, valdytojams ir naudotojams, kai
pakenkdami žemės ūkio pasėliams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams ją padarė medžiojamieji
gyvūnai, kuriuose medžioti yra uždrausta ištisus metus, valstybės vardu atlygina Aplinkos apsaugos
rėmimo programos įstatymo numatyta tvarka šiame įstatyme nurodytos institucijos , jeigu
neįrodoma, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos ir kitų Civilinio kodekso 6.235 straipsnyje
nurodytų veiksmų.
3. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos medžioklės
įstatyme ir Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo
metodikoje vartojamas sąvokas.
II. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
4. Komisijos pirmininkas , komisijos pirmininko pavaduotojas ir nariai skiriami
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
5. Komisijai vadovauja ir jos darbą organizuoja komisijos pirmininkas , jam nesant komisijos pirmininko pavaduotojas.
6. Komisijos posėdžiai yra teisėti , jeigu juose dalyvauja ne mažiau nei 2/3 komisijos
narių (4 asmenys).
7. Komisijos sprendimai įforminami , komisijos pirmininko pavaduotojui užpildžius
žemės ūkio pasėliams medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimo aktą, kurį pasirašo
komisijos pirmininkas, nariai, pareiškėjas ir medžiotojų klubo atstovas.
8. Komisijos nariai, nesutinkantys su komisijos sprendimu, turi teisę raštu pareikšti
savo nuomonę.
9. Visus žemės ūkio pasėliams medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos aktus komisijos
pirmininko pavaduotojas registruoja medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymo aktų registre.
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Registro puslapiai turi būti sunumeruoti, surišti ir jų skaičius patvirtintas Savivaldybės
administracijos direktoriaus parašu ir antspaudu.
III. PADARYTOS ŽALOS ĮVERTINIMAS IR NUOSTOLIŲ APSKAIČIAVIMAS
10. Medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą pasėliams ir miškui įvertina ir nuostolius
pagal Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų patvirtintą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės
ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodiką (toliau –Metodika) apskaičiuoja Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytų
nuostolių skaičiavimo komisija (toliau - Komisija).
11. Žemės, miško ir vandens telkinių, sklypų , kuriuose medžioklė neuždrausta ,
savininkai, valdytojai ir naudotojai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo
rašytiniu prašymu dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo turi pranešti atitinkamai seniūnijai.
12. Seniūnijos seniūnas , gavęs prašymą , tą pačią dieną turi pranešti medžioklės plotų
naudotojo atsakingam asmeniui ir per 7 dienas organizuoti (informuojant komisijos pirmininką arba
pavaduotoją , medžioklės plotų naudotojo atstovą ir pareiškėją) žalos įvertinimą, išskyrus atvejus ,
kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms (šiuo atveju
pasirenkamas laikotarpis ,kada žala yra geriausiai matoma ir įmanoma ją įvertinti).
13.Vertinant medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams ar miškui,
sklypų savininkas , valdytojas ar naudotojas privalo pateikti sklypų , kuriuose padaryta žala,
nuosavybę , nuomą arba panaudą patvirtinančius dokumentus.
Nepateikus nurodytų dokumentų , žala nevertinama.
14. Žemės ūkio pasėliams padaryta žala įvertinama surašant žemės ūkio pasėliams
medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimo aktą (pridedama).
15. Žalos piniginė išraiška apskaičiuojama per 7 dienas nuo atitinkamo žemės , miško
ar vandens telkinio savininko, valdytojo ar naudotojo prašymo gavimo seniūnijoje , tačiau jeigu
pakenkiami pasėliai , kurių einamųjų metų pasėlio vidutinis derlingumas ir produkcijos supirkimo
rinkos kainos atitinkame rajone (savivaldybėje) vertinimo momentu nustatyti neįmanoma, žalos
piniginės išraiškos apskaičiavimas atidedamas iki konkrečios dienos, kai paaiškės būtini rodikliai.
IV. ŽALOS ATLYGINIMAS
16.Žala neatlyginama:
16.1. jei ji padaryta žemės sklypuose, kuriuose jų savininkas Medžioklės įstatymo nustatyta
tvarka uždraudė medžioti;
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16.2. jei žemės ūkio pasėlių savininkas, auginantis pasėlius nesilaiko agrotechninių
reikalavimų ir nevykdo pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemonių,
numatytų Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo
metodikoje;
16.3. jei pasėliai sunyko dėl gamtinių veiksnių arba vėliau buvo sunaikinti
medžiojamųjų gyvūnų dėl to, kad derlius buvo paliktas nenuimtas.
17. Žemės ūkio pasėliams medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimo akto
kopija ir jeigu buvo, kaip nurodyta šios tvarkos aprašo 16 punkte, žalos piniginės išraiškos galutinio
apskaičiavimo dokumento kopija įteikiama vertinime dalyvavusiam pareiškėjui ir medžioklės plotų
naudotojo atsakingam asmeniui.
18. Lėšos už laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą turi būti
sumokėtos per vieną mėnesį nuo žalos dydžio apskaičiavimo dienos.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Šalis, nesutinkanti su apskaičiuotu žalos dydžiu, turi teisę Administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Komisijos sprendimą apskųsti teismui.
____________________________
Molėtų rajono savivaldybės žemės ūkio
pasėliams ir miškui medžiojamųjų gyvūnų
padarytos žalos įvertinimo, nuostolių
apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo
priedas

ŽEMĖS ŪKIO PASĖLIAMS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS
ĮVERTINIMO AKTAS
2010 m.........................d. Nr.
Molėtai

Sklypo savininkas , valdytojas ,
naudotojas__________________________________________________
(vardas pavardė)
Gyvenantis_______________________________________________________________________
(adresas)
Žemės sklypo
adresas__________________________________________________________________________
Žemės sklypo plotas________ha;
Ar sklypas yra miško apsuptyje _____________________
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(taip / ne)
Sklypo nuotolis iki miško________m.
Sklypo nuotolis iki sodybos______m.
Sklypas, kuriame pažeisti pasėliai yra___________________________medžiotojų klubo , būrelio
plotuose.
Pažeisto pasėlio žemės ūkio kultūros pavadinimas ,
veislė_______________________________________
20...m. pasėlio vidutinis derlingumas Molėtų rajono
teritorijoje___________________________________
(nustatyta / nenustatyta)
20...m. žemės ūkio kultūros produkcijos supirkimo rinkos
kaina__________________________________
(nustatyta / nenustatyta)
PASTABA. Patikros metu pateikti žemės priklausomybę patvirtinantys dokumentai:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

SUSITARIMAS –I
Žalą patyręs
pilietis___________________________________________ir_________________________
Medžiotojų klubo atstovas_____________________________________________susitaria:
Nustatyti , kad tiesioginės išlaidos pažeistiems pasėliams įveisti (patirta žala)
sudaro
________Lt______________________________________________________________________
(suma žodžiais)
_____________________________medžiotojų klubas įsipareigoja:
-per mėnesį ( iki 2010 m.____________mėn______d.) atlyginti patirtą žalą.

Komisijos pirmininkas
Nariai:

Žalą patyręs pilietis
________________________
(parašas)
SUSITARIMAS II*

__________________medžiotojų klubo atstovas
________________________
(parašas)
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Žalą patyręs pilietis ____________________________________ir _______________________
Medžiotojų klubo _____________________________ susitaria:
- žemės ūkio kultūros pasėliams padarytos žalos – derliaus netekimo ir žalos piniginės išraiškos
apskaičiavimą atidėti , kol paaiškės skaičiavimui būtini rodikliai ( vidutinis derlingumas ir
produkcijos supirkimo rinkos kaina);
- pasėliams padarytos žalos dydį įvertinti taip:
Eil
Atskiros pakenktos dalies plotas „S“ (ha)
Pakenkimo intensyvumas
Nr.
„p“ (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Veiksniai , lemiantys pasėlio vidutinio derlingumo padidėjimą arba sumažėjimą:
Pasėlio piktžolėtumas______________%.
Kenkėjų ir ligų išplitimas___________%.
Kiti veiksniai (nurodyti)___________________________________________________________
Vidutinis svertinis pasėlio
pakenkimo intensyvumas (X)**
X =_________%
._____________________________________________________________________________
Pastaba. Paaiškėjus skaičiavimui būtiniems rodikliams (vidutinis derlingumas ir produkcijos
supirkimo kaina) bus pateiktas galutinis žalos piniginės išraiškos apskaičiavimo aktas.
Žalą patyręs pilietis
_______________medžiotojų klubo atstovas
____________________________
____________________________________
(parašas)

____________________________________
(parašas)

Komisijos pirmininkas
Nariai:

**Vidutinis svertinis pasėlio pakenkimo intensyvumas skaičiuojamas pagal formulę:
S1p1+ S2p2+ S3p3 + --------+ Snpn
X=
---------------------------------------pasėlio dalių plotai ,ha ;
S1 +S2+ S3 +-------------+Sn
pakenktų pasėlio dalių pakenkimo

, (%)

S1, S2 , S3 -------Sn – pakenktų
P1 , P2, P3 ------P – atskirų
Intensyvumas , %

