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Apklausa el. paštu vyko 2022 m. liepos 20 d.–liepos 27 d. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto (toliau – Komiteto) nariams balsuoti el. paštu
buvo pateiktas vienas darbotvarkės klausimas:
DARBOTVARKĖ. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams
gyvūnams daromą žalą“ aprašymo keitimo.
SVARSTYTA. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į
materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą
žalą“ aprašymo keitimas.
Balsavo 17 iš 20 Komiteto narių (kvorumas yra). Pasiūlymui pritarė 17 Komiteto narių iš 17
balsavusiųjų; nepritarusių pasiūlymui ir susilaikiusių nėra.
Komiteto narių el. paštu pateiktų nuomonių suvestinė:
Pasiūlymui
Eil.
pritarė /
Vardas, pavardė
Atstovaujama įstaiga, organizacija
nepritarė /
Nr.
susilaikė
Kęstutis Navickas,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
1.
Pritariu
Komiteto pirmininkas
ministerija
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
2. Egidijus Giedraitis
Pritariu
ministerija
Lietuvos Respublikos aplinkos
3. Danas Augutis
Pritariu
ministerija
Rita Armonienė (vietoj
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
4.
Pritariu
Jovitos Neliupšienės)
inovacijų ministerija
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
5. Giedrė Andriuškevičė
Pritariu
ministerija
6.

Julija Kvietkė

7.

Gintaras Brazauskas

8.

Egidijus Mackevičius

9.

Astrida Miceikienė

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų
centras
Lietuvos pramonininkų konfederacija,
Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija
Lietuvos universitetų rektorių
konferencija

Pritariu
Pritariu
Pritariu
Pritariu

2

10. Raimundas Juknevičius

Lietuvos ūkininkų sąjunga

Pritariu

11. Vytis Muliuolis

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Pritariu

12. Kristina Švedaitė

Vietos veiklos grupių tinklas

Pritariu

13. Ausma Miškinienė

Lietuvos savivaldybių asociacija

Pritariu

14. Nerijus Zableckis

Asociacija „Aplinkosaugos koalicija“

Pritariu

15. Lina Liubauskaitė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarija

Pritariu

16. Petras Puskunigis

Lietuvos žemės ūkio taryba

Pritariu

17. Arūnas Svitojus

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai

Pritariu

Balsavo iš viso
17
Pritarė
17
Nepritarė
0
Susilaikė
0
Europos Komisijos atstovai išreiškė abejonę dėl priežasčių, sąlygojančių priemonės taikymo
išplėtimą.
NUTARTA. Pritarti pasiūlymui:
Patikslinti KPP 8.2.4.3.7.1 „Veiksmų rūšies aprašymas“, 8.2.4.3.7.8 „(Taikytinos) sumos ir
paramos normos“ ir 8.2.4.7 „Kitos svarbios pastabos, padedančios suprasti ir įgyvendinti priemonę“
papunkčius dėl Priemonės veiklos taikymo srities, praplečiant savivaldybių, kuriose ūkininkaujantys
pareiškėjai galėtų pasinaudoti parama apsaugos priemonėms prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą
žalą, sąrašą, nustatant 4 savivaldybių grupes ir diferencijuojant paramos intensyvumą nustatytoms
savivaldybių grupėms pagal žalos rizikos dydį. PRIDEDAMA. Apklausos raštu medžiaga, 4 lapai.

Apklausos pirmininkas
Apklausos sekretorė

Egidijus Giedraitis
Agnė Ramelytė

Stebėsenos komiteto 2022 m. liepos mėn. apklausos raštu medžiaga
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETO
PROTOKOLINIS SPRENDIMAS TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ
2022 m. liepos mėn.
Vilnius

Trumpiniai:
KPP – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
AM – Aplinkos ministerija
NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Siūlomų keitimų apibūdinimas ir pagrindimas
Siūlomi pakeitimai
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 M. PROGRAMOS KEITIMŲ SVARSTYMAS
1. Dėl KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams
daromą žalą“ aprašymo keitimo
Nuo 2022-04-01 iki 2022-05-31 buvo renkamos paraiškos Siūloma patikslinti KPP 8.2.4.3.7.1 „Veiksmų rūšies aprašymas“, 8.2.4.3.7.8
pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „(Taikytinos) sumos ir paramos normos“ ir 8.2.4.7 „Kitos svarbios pastabos,
„Prevencinių priemonių taikymas prieš plėšrūnų ūkiniams padedančios suprasti ir įgyvendinti priemonę“ papunkčius dėl Priemonės
gyvūnams daromą žalą“ (toliau – Priemonė). Veiklos apraše veiklos taikymo srities, praplečiant savivaldybių, kuriose ūkininkaujantys
yra nustatyta, kad tik tie ūkininkai, kurių žemės plotai patenka pareiškėjai galėtų pasinaudoti parama apsaugos priemonėms prieš vilkų
į savivaldybių teritorijas, kuriose yra didelė tikimybė patirti ūkiniams gyvūnams daromą žalą, sąrašą, nustatant 4 savivaldybių grupes ir
vilkų daromą žalą ūkiniams gyvūnams, ir kuriose nustatyta diferencijuojant paramos intensyvumą nustatytoms savivaldybių grupėms pagal
daugiausia žalos atvejų per 5 metus (žalos atvejų fiksuota ne žalos rizikos dydį.
mažiau kaip 5 kartus per paskutinius 5 metus,), yra tinkami
gauti paramą. Yra išskirtos 3 savivaldybių grupės, pagal žalos
8.2.4.3.7.1 papunkčio pakeitimas:
atvejų skaičių per 5 metus:
I savivaldybių grupė (100–150 atvejų);
„<...> Vilkų paplitimo teritorija Lietuvoje nuo 2000 m. mažėjo. Tik tie
II savivaldybių grupė (50–100 atvejų);
ūkininkai,
kurių plotai patenka į savivaldybes, kuriose yra didelė tikimybė patirti
III savivaldybių grupė (bent vieneriais metais žalos atvejų
vilkų daromą žalą ūkiniams gyvūnams (žalos atvejai fiksuoti ne mažiau kaip 5 kartus
skaičius viršijo 10 atvejų).
per paskutinius 5 metus), bus tinkami dalyvauti priemonėje. Kiekvienais metais
Vilkų žalos statistinius duomenis ir savivaldybių, kurios šalies ūkininkai patiria nuostolių dėl laukinių plėšrūnų. Vilkų daroma žala
atitinka nurodytą riziką, sąrašą kaupia ir kasmet atnaujina
AM.

AM 2021 m. pateikė informaciją apie 2019–2020 m. vilkų
ūkiniams gyvūnams padarytą žalą, pateikdama sąrašą
savivaldybių, kuriose nustatyta daugiausiai žalos atvejų per 5
metus. Buvo pasiūlyta esamą sąrašą papildyti 17 naujų
savivaldybių. Savivaldybių sąrašui prasiplėtus iki 43, bendras
2021 m. savivaldybių plotas, kuriame nustatyti žalos atvejai,
pakito nuo 39 proc. iki 86,55 proc. viso Lietuvos
savivaldybių ploto. 2022 m. AM pateikė informaciją apie
2020–2021 m. vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą,
pateikė sąrašą 30 savivaldybių ir šiuo metu šis plotas sudaro
57,8 proc. viso savivaldybių ploto.

nevienodai pasiskirsto šalies teritorijoje, vienose savivaldybėse žalos atvejų
registruojama daugiau, kitose – mažiau.

Priemonės taikymo sritis – Lietuvos savivaldybės, kurios yra suskirstytos į
4 grupes, atsižvelgiant į vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams pasireiškimo
riziką, paskutiniųjų 5 metų laikotarpiu:
I rizikos grupė – savivaldybės, kuriose per paskutinius 5 metus buvo
registruota nuo 101 vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams atvejų;
II rizikos grupė – savivaldybės, kuriose per paskutinius 5 metus buvo
registruota nuo 51 iki 100 vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams atvejų;
III rizikos grupė – savivaldybės, kuriose per paskutinius 5 metus buvo
registruota nuo 11 iki 50 vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams atvejų;
Vilkai yra migruojantys gyvūnai, kurie neapsiriboja
IV rizikos grupė – savivaldybės, kuriose per paskutinius 5 metus buvo
konkrečių savivaldybių ribomis. Nemaža dalis pareiškėjų, registruota 10 ir mažiau vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams atvejų.
auginančių įvairių rūšių ūkinius gyvūnus (avis, galvijų
prieauglį ir kt.), dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių patiria
Vilkų žalos statistinius duomenis ir savivaldybių, kurios atitinka nurodytą
vilkų daromą žalą, tačiau iki šiol vis dar negali pretenduoti į riziką, sąrašą kaupia ir kasmet atnaujina Aplinkos ministerija.
paramą prevencinių priemonių įsigijimui. Taip yra dėl to, kad
Yra išskirtos trys savivaldybių grupės, pagal žalos atvejų skaičių per 5 metus,
jų valdomas žemės ūkio paskirties žemės plotas nepatenka į
2013-2018
m.:
nurodytą savivaldybių sąrašą, taip automatiškai prarandama t.y.
savivaldybių
grupė
(100-150
atvejų);
teisė kreiptis dėl pagalbos suteikimo. Siekdami apsaugoti I
savivaldybių
grupė
(50-100
atvejų);
ganomus ūkinius gyvūnus ūkininkai galėtų taikyti II
prevencines priemones, tačiau savivaldybių teritorijose, III savivaldybių grupė (bent vieneriais metais žalos atvejų skaičius viršijo 10 atvejų).
nepatenkančiose į nurodytą sąrašą, tokių priemonių
2013-2018 metais į aukščiau išskirtas savivaldybių grupes pateko šios
įsigijimas bei įrengimas negalimas paramos lėšomis. Būna
situacijų, kai I grupės savivaldybė ribojasi su savivaldybe, savivaldybės: Šilalės, Vilkaviškio, Klaipėdos r., Alytaus r., Varėnos, Rokiškio,
kuri jau nebepatenka į III grupę. Šalyje tarp savivaldybių yra Anykščių, Ignalinos, Biržų, Lazdijų, Kalvarijos, Kaišiadorių, Kupiškio, Ukmergės,
nedideli atstumai, todėl toks reguliavimas ne tik apsunkina Trakų, Tauragės, Elektrėnų, Molėtų, Širvintų ir Prienų.
auginamų gyvūnų saugumo užtikrinimo galimybes, bet ir
Bendras 2013-2018 m. savivaldybių plotas, kuriame nustatyti žalos atvejai,
nesudaro prielaidų įprastiniam ūkinės veiklos vykdymui.
sudarė 39 proc. nuo viso Lietuvos savivaldybių ploto.
Svarbu ir tai, kad kai kurie nuo vilkų nukentėję ūkininkai
nesikreipia į savivaldybes ar seniūnijas dėl žalos
Sužalojami ir (arba) papjaunami šie ūkiniai gyvūnai: avys, ožkos ir galvijai.
kompensavimo, dėl ko vilkų daromos žalos statistika gali būti Didžioji dalis registruotų žalos atvejų buvo dėl papjautų avių ir kiek mažesnė dalis
netiksli.
dėl ožkų ir galvijų prieauglio.“

Atsižvelgiant į esamą situaciją ir klausimo problematiką,
8.2.4.3.7.8 papunkčio pakeitimas:
siūloma praplėsti veiklos taikymo sritį, įtraukiant likusias
šalies savivaldybes, kad galimybę dalyvauti priemonėje
„Paramos intensyvumas iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos
turėtų visi potencialūs pareiškėjai. Planuojama organizuoti intensyvumas priklauso nuo savivaldybės rizikos grupės:
II paraiškų kvietimą 2022 m. Prognozuojama, kad 2022 m. II
I rizikos grupė – savivaldybės, kuriose per paskutinius 5 metus buvo
paraiškų kvietimui savivaldybių plotas prasiplėstų iki 90 registruota nuo 101 vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams atvejų; paramos
proc. viso šalies ploto (išskyrus Neringos savivaldybę ir intensyvumas iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
miestų savivaldybes).
II rizikos grupė – savivaldybės, kuriose per paskutinius 5 metus buvo
registruota nuo 51 iki 100 vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams atvejų;
Siūlomas paramos intensyvumo diferencijavimas yra paramos intensyvumas iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
orientuotas į savivaldybes, kuriose ūkiai pažeidžiamiausi –
III rizikos grupė – savivaldybės, kuriose per paskutinius 5 metus buvo
žalos rizika didžiausia. Priemonė ir toliau bus labiausiai registruota nuo 11 iki 50 vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams atvejų;
orientuota į tuos ūkius, kurie pagal užfiksuotų žalos atvejų paramos intensyvumas iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
skaičių patiria didžiausią riziką. Tuo tarpu ūkiams, kurie
IV rizikos grupė – savivaldybės, kuriose per paskutinius 5 metus buvo
prevenciškai imasi saugos nuo vilkų priemonių, tačiau jų registruota 10 ir mažiau vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams atvejų;
ūkininkavimo vietose iki šiol neužfiksuota daug žalos atvejų, paramos intensyvumas iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
reikalaujama nuosavo indėlio, siekiant užtikrinti efektyvų ir
tikslingą priemonės lėšų panaudojimą.
Paramos intensyvumo diferencijavimas yra orientuotas į savivaldybes,
Priemonės įgyvendinimo statistika:
2020 m. – 39 proc. tinkamas paramai šalies plotas,
patvirtinta 495 430 Eur lėšų;
2021 m. – 86,55 proc. tinkamas paramai šalies plotas,
patvirtinta 407 729 Eur lėšų;
2022 m. I kvietimas – 57,8 proc. tinkamas paramai šalies
plotas, skirta 750 521 Eur, prašoma suma – 294 459 Eur.
Pagal veiklą nuo 2020 metų buvo surinkta 389 paraiškos:
2020 m. surinkta – 207 paraiškos;
2021 m. surinkta – 117 paraiškų.
2022 m. surinkta – 65 paraiškos.
Vidutiniškai vienam kvietimui panaudojama apie 400
tūkst. Eur, nepriklausomai nuo savivaldybių skaičiaus. Po
2022 m. I kvietimo lėšų likutis – virš 450 tūkst. Eur, todėl
papildomų lėšų II kvietimui nereikia. Jei 2022 m. II kvietimui
pritrūktų lėšų – NMA atliktų papildomą paramos paraiškų

kuriose ūkiai pažeidžiamiausi – žalos rizika didžiausia.“
8.2.4.7 papunkčio pakeitimas:
„Priemonės veiklos 4.4.2 "Prevencinių priemonių taikymas prieš plėšrūnų
ūkiniams gyvūnams daromą žalą" taikymo sritis apima ne mažiau kaip 80 proc.
Lietuvos savivaldybių, kurios yra suskirstytos į tris pagal žalos atvejų skaičių per 5
metus grupes: – Lietuvos savivaldybės, kurios yra suskirstytos į 4 grupes,
atsižvelgiant į vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams pasireiškimo riziką,
paskutiniųjų
5
metų
laikotarpiu:
I
savivaldybių
grupė
(100-150
atvejų);
II
savivaldybių
grupė
(50-100
atvejų);
III savivaldybių grupė (žalos atvejų skaičius bent vieneriais metais viršijo 10 atvejų);
I rizikos grupė – savivaldybės, kuriose per paskutinius 5 metus buvo
registruota nuo 101 vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams atvejų;
II rizikos grupė – savivaldybės, kuriose per paskutinius 5 metus buvo
registruota nuo 51 iki 100 vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams atvejų;

vertinimą, reitinguojant pareiškėjus pagal Įgyvendinimo
III rizikos grupė – savivaldybės, kuriose per paskutinius 5 metus buvo
taisyklių nuostatas.
registruota nuo 11 iki 50 vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams atvejų;
Papildoma statistinė informacija dėl vilkų padarytos
IV rizikos grupė – savivaldybės, kuriose per paskutinius 5 metus buvo
žalos ir dėl ūkinių gyvūnų laikytojų skaičiaus bei laikomų registruota 10 ir mažiau vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams atvejų.“
ūkinių gyvūnų rūšių pagal atskiras savivaldybes pateikta 1
priede.
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