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Biržai

Eil. Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės
paslaugos
pavadinimas
2.
Administracinės
paslaugos
versija
3.
Administracinės
paslaugos
apibūdinimas

Aprašymo turinys
Prašymų ir paraiškų dėl medžiojamų gyvūnų miško želdiniams
ir želdynams daromos žalos prevencinių priemonių diegimo
priėmimas ir nagrinėjimas.
1
Savivaldybės administracija priima paraiškas iš fizinių asmenų
ir juridinių asmenų norinčių gauti finansinę paramą
medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms
priemonėms diegti Biržų rajone. Į finansinę paramą gali
pretenduoti žemės sklypų, kuriose medžioklė neuždrausta,
savininkai, valdytojai arba naudotojai. Galimos finansuoti
priemonės: repelentų pirkimas; želdinių ir žėlinių apdorojimo
repelentais darbai; želdinių ir žėlinių aptvėrimo tvoromis ir
atlikti šiuos darbus reikalingų medžiagų pirkimas; medeliams
individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;
laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių
pirkimas ir jų įveisimas; daugiamečių aukštaūgių augalų
pirkimas ir įrengimas aikštelių, gerinančių laukinių gyvūnų
natūralias mitybos sąlygas ir suteikiančių jiems prieglobstį;
specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių
žvėrių maitinimas žiemą, papildomo elninių žvėrių šėrimo
miško kirtimo atliekomis darbai; miško aikščių šienavimas,
kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių
žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimas į
krūvas; neperspektyvių bebraviečių ardymo darbai; kitos
priemonės, padedančios išvengti medžiojamųjų gyvūnų
daromos žalos. Užpildyta paraiška su lydraščiu išsiunčiama ar
atnešama Savivaldybės administracijai iki liepos 1 d.
Komisijai priėmus sprendimą skirti lėšas pretendentams,
pretendentai įgyvendinę prevencines priemones iki einamųjų
metų gruodžio 1 d. pateikia savivaldybės administracijai laisvos
formos prašymą kompensuoti jų įdiegtas prevencinių priemonių

2
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
išlaidas, darbų perdavimo-priėmimo aktą, mokėjimo
dokumentus, įrodančius medžiagų, paslaugų ar darbų pirkimus.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos
teikimą

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios
programos
įstatymas.
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9F274C93E483/RwFMaEBHeS
LR aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymas Nr.D1-201
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7B7BACF28A33/kuAGYOSpVZ

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M.
BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMAS NR. T-113 DĖL BIRŽŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS
MEDŽIOJAMŲJŲ
GYVŪNŲ
DAROMOS
ŽALOS
PREVENCINĖMS PRIEMONĖMS DIEGTI TEIKIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGYVENDINIMO
http://www.infolex.lt/birzai1/Default.aspx?Id=3&DocId=4081
Informacija ir
Nustatytos formos paraišką dėl ketinimo diegti medžiojamųjų
dokumentai,
gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms diegti kartu
kuriuos turi
su lydraščiu iki liepos 1 d. Pretendentai įgyvendinę prevencines
pateikti asmuo
priemones iki einamųjų metų gruodžio 1 d. pateikia
savivaldybės administracijai laisvos formos prašymą
kompensuoti jų įdiegtas prevencinių priemonių išlaidas,
nustatytos formos darbų perdavimo-priėmimo aktą, mokėjimo
dokumentus, įrodančius medžiagų, ar darbų pirkimus.
Informacija ir
Nustatytos formos paraišką dėl ketinimo diegti medžiojamųjų
dokumentai,
gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms diegti kartu
kuriuos turi
su lydraščiu iki liepos 1 d. Pretendentai įgyvendinę prevencines
gauti institucija priemones iki einamųjų metų gruodžio 1 d. pateikia
(prašymą
savivaldybės administracijai laisvos formos prašymą
nagrinėjantis
kompensuoti jų įdiegtas prevencinių priemonių išlaidas,
tarnautojas)
nustatytos formos darbų perdavimo-priėmimo aktą, mokėjimo
dokumentus, įrodančius medžiagų, ar darbų pirkimus
Administracinės Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas
paslaugos
Vytautas Džėja, tel. (8 450) 42 114, el. p. ekologas@birzai.lt
teikėjas
Administracinės Statybos ir infrastruktūros vedėjas Giedrius Neviera, tel. (8 450)
paslaugos
43 153, el. p.giedrius.neviera@birzai.lt
vadovas
Administracinės Iki 360 dienų.
paslaugos
suteikimo
trukmė
Administracinės Neatlygintinai
paslaugos
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Eil.
Nr.

11.

12.

13.

14.

Aprašymo turinys

Pavadinimas
suteikimo kaina
(jei paslauga
teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma,
pildymo
pavyzdys ir
prašymo turinys
Informacinės ir
ryšių
technologijos,
naudojamos
teikiant
administracinę
paslaugą
Administracinės
paslaugos
teikimo
ypatumai
Administracinių
paslaugų
teikimo
aprašymų
įtraukimas į
dokumentų
apskaitą

1 priedas, 2 priedas

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis –
informacinis. Teikiant administracinę paslaugą gali būti
naudojamas elektroninis paštas ar kitos duomenų perdavimo
informacinės sistemos.

Administracinė paslauga galutinė.
Prašymai, teikiami elektroniniu būdu, turi būti pasirašyti
elektroniniu parašu.
Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje
pagal dokumentacijos planą.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

Giedrius Neviera

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos
prevencinių priemonių diegimo Biržų rajone
finansavimo tvarkos aprašo, 1 priedas
PARAIŠKA
DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS
PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ DIEGIMO FINANSAVIMO 20___METAIS
___________________
(data)

Žemės sklypo savininkas, valdytojas,
naudotoja_______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____
Adresas
_______________________________________________________________________________
Telefonas, faksas, el. paštas
_______________________________________________________________
Juridinio asmens kodas
___________________________________________________________________
Vadovaudamasis Tvarkos aprašu, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio
26 d. sprendimu Nr. T-113, 20________ metais planuoju įgyvendinti šias medžiojamųjų gyvūnų
daromos žalos
prevencines priemones:
__________________________________________________________________________________________
(medžioklės plotų vieneto pavadinimas)
__________________________________________________________________________________________
(žemės sklypo kadastrinė vieta, Nr., plotas;
miško ūkio paskirties sklypams papildomai nurodoma: girininkija, kvartalo ir sklypo Nr.)
__________________________________________________________________________________________
(prevencinės priemonės(-ių) pavadinimas(-ai) pagal aprašo 6.1- 6.11punktus)

6. ...

__________________________________________________________________________________________
(prevencinės(-ių) priemonės(-ių) charakteristikos, apimtys, plotas, ha ir pan.)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(planuojamos lėšos, reikalingos prevencinei(-ėms) priemonei(-ėms) įgyvendinti)
(prevencinės(-ių) priemonės(-ių) įvykdymo terminas(-ai)

Prie Paraiškos pateikiu šiuos dokumentus:
1. Žemės sklypo planą (-us) ar schemą (-as), kuriuose nurodomos planuojamos prevencinės
priemonės.
2. Žemės sklypo nuosavybę, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus.
3. Detalų numatomų atlikti darbų aprašymą su preliminariais skaičiavimais (sąmatą).
4. Asmens įgaliojimą (jeigu paraiška pateikta grupės) grupės vardu vykdyti paraiškoje numatytas
veiklas bei visus finansinius įsipareigojimus.
5. Kitus dokumentus:
___________________________________________________________________________
Pareiškėjas (ai)

(parašas)

A.V.

(data)

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių
priemonių diegimo Biržų rajone finansavimo
tvarkos aprašo, 2 priedas

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS ĮDIEGTŲ
PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO
AKTAS
________________
(data)
Biržai
Žemės sklypo savininkas, valdytojas, naudotojas (reikalingą pabraukti) perduoda, o
Komisijos pirmininkas priima
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
( medžioklės ploto vieneto pavadinimas, žemės sklypo adresas)

atlikus medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių įdiegimo darbus:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(prevencinių priemonių apimtis, plotas, atlikti darbai ir pan.)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(prevencinių priemonių įdiegimo kompensuotinos išlaidos Eur )

PRIDEDAMA.
1. Miško sklypo planas (schema) su pažymėtomis įdiegtomis prevencinėmis priemonėmis
(_____ lapai).
2.Dokumentai, patvirtinantys medžiagų įsigijimą, paslaugų ar darbų atlikimą(______lapai).
Perdavė: Žemės sklypo savininkas, valdytojas, naudotojas
(reikalingą pabraukti)
______________________________________________________________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

Rekvizitai (paramai pervesti)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Priėmė: Komisijos pirmininkas _____________________________________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

Miško savininkas, valdytojas
(reikalingą pabraukti)

Pastaba. Miško savininkas ar valdytojas darbus priima tik tuo atveju, jei juos vykdė sklypo
naudotojas.

