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P a k e i č i u Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui
Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos teikimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto
Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. D-388,
11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Pareiškėjas Paraiškoje nurodo:
11.1. numatomų vykdyti Prevencinių priemonių pobūdį, terminus, apimtis ir lėšas (sąmatą),
reikalingas priemonėms įgyvendinti. Dėl ribotų finansinių resursų – maksimali galima
Prevencinių priemonių išlaidų kompensavimo suma yra iki 2000 eurų.
11.2. Paraišką galima pateikti Plungės rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų
skyriui tiek tradiciniu būdu, tiek ir nuotoliniu būdu, nukreipiant per elektroninį pašto
adresą: savivaldybe@plunge.lt .
11.3. Paraiškos vertinamos laikantis tokios tvarkos:
11.3.1. Pirmiausia gauti paramą turi fiziniai asmenys ir ūkininkai, kurių žemės ūkio ir/arba
miškų ūkio paskirties sklypams yra padaryta medžiojamųjų gyvūnų žala; taip pat
juridiniai asmenys, kurių pajamos iš žemės ūkio ir/arba miškininkystės veiklos
sudaro daugiau kaip 50 proc. (pagal Komisijai pateiktus tai įrodančius dokumentus)
bei kurių žemės ūkio ir/arba miškų ūkio paskirties sklypams yra padaryta
medžiojamųjų gyvūnų žala. Informacija tikrinama pagal Plungės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintos Medžiojamųjų
gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti
komisijos turimą dokumentaciją (vertinami paskutinių trejų metų duomenys). Jeigu
tokių asmenų daug, laikomasi pirmenybės principo pagal tai, kuriam asmeniui
padaryta didžiausia žala ir/arba naujausia padaryta žala.
11.3.2. Po to vertinamos paraiškos asmenų, kurie nė karto negavo Prevencinių priemonių
išlaidų kompensavimo (bet kuriuo atveju Pareiškėjas turi atitikti Aprašo 3 punkto
reikalavimus). Jeigu tokių asmenų daug, ir negalima nustatyti pirmenybinės eilės, –
laikomasi eiliškumo pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų
reikalų skyriui pateiktų registruoti Paraiškų numeraciją.
11.3.3. Paraiškos dėl vilkų padarytos žalos naminiams gyvuliams – nevertinamos.“
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