1.

Paslaugos pavadinimas

2.

Paslaugos gavėjai

3.

Paslaugos tipas: elektroninė/
neelektroninė paslauga
nuoroda į el. paslaugą (jei
paslauga elektroninė)
nuoroda į prašymo formą (as) (jei paslauga
neelektroninė)
Paslaugos teikimo trukmė

3.1.
3.2.

4.

5.
6.

7.

8.

Paslaugos kaina
Apmokėjimo už paslaugą
būdai ir tvarka (įtraukiant ir
apmokėjimo galimybę
užsieniečiams)
Paslaugos teikimo proceso
aprašymas

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Gyvūnų ir/ar augalų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimo
(išvežimo) leidimų išdavimas
Juridiniai asmenys verslo tikslais
Juridiniai asmenys ne verslo tikslais
Fiziniai asmenys verslo tikslais
Fiziniai asmenys ne verslo tikslais
Elektroninė
https://alis.am.lt/actionNewApplication.action

Leidimus įvežti (išvežti) gyvūnus, augalus, jų dalis ir
gaminius iš jų Aplinkos apsaugos agentūra išduoda
arba motyvuotu raštu informuoja pareiškėją apie
sprendimą leidimo neišduoti per 30 kalendorinių
dienų.
Valstybinės rinkliavos suma 45 EUR
Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Finansų ministerijos surenkamąją
sąskaitą.
Įmokos kodas 5775,
Paslauga teikiama pagal Prekybos laukiniais gyvūnais
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro, Muitinės departamento prie Finansų
ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir
veterinarijos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. 685/831/743 „Dėl Prekybos laukiniais
gyvūnais taisyklių patvirtinimo“ ir
Prekybos
saugomų rūšių laukiniais augalais taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. D1-260 „Dėl
Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais ir grybais
taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.
Prašymas, kuriame nurodomas įvežančio (išvežančio)
fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas,
adresas (juridinio asmens – pavadinimas, kodas,
buveinė), įvežamų (išvežamų) gyvūnų/augalų rūšių
lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai,
žymeklių (žiedų, mikroschemų ir kt.) įrašai, kiekis,
lytis (jeigu gyvūnų/augalų dalys ir gaminiai iš jų –
gaminių pavadinimai, gyvūnų/augalų rūšių, iš kurių
jie pagaminti, lietuviški ir (arba) moksliniai
(lotyniški) pavadinimai), kilmės šalis, transportavimo
būdas ir sąlygos, įvežimo (išvežimo) tikslas, data arba

9.

10.

11.

Paslaugos teikėjo kontaktinė
informacija (atsakingo
darbuotojo pareigos, vardas
ir pavardė, el. paštas,
telefono numeris)
Paslaugos teikėjo veiksmų
(neveikimo) apskundimo
tvarka

Organizacijų, kurios
paslaugų gavėjams gali teikti
reikalingą informacinę ar
praktinę pagalbą, kontaktai
(jei yra žinoma apie tokias
organizacijas)

laikotarpis (laikinojo įvežimo (išvežimo) atveju),
egzempliorių teisėtą įgijimą, kilmę patvirtinantys
dokumentai, valstybinės rinkliavos sumokėjimą
patvirtinantis dokumentas ar jo kopija.
Darius Mikelaitis
Aplinkos apsaugos agentūros
Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vedėjas,
tel.: +370 706 68 044,
el. paštas: darius.mikelaitis@aaa.am.lt
Paslaugos teikėjo sprendimas gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g.
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta
tvarka
arba
Vilniaus
apygardos
administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį
nuo jo įteikimo dienos.
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų
politikos grupė, tel. +370 686 40092, el. paštas:
kristina.klovaite@am.lt;
Aplinkos apsaugos agentūra, Gyvosios gamtos
licencijavimo skyrius, tel.: +370 706 68 044, el.
paštas: darius.mikelaitis@aaa.am.lt

