1.
2.

Paslaugos pavadinimas
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.

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

Leidimo įkurti zoologijos sodą išdavimas
Juridiniai asmenys verslo tikslais
Juridiniai asmenys ne verslo tikslais
Fiziniai asmenys verslo tikslais
Fiziniai asmenys ne verslo tikslais
Neelektroninė paslauga

Teisės aktai patvirtintos prašymo formos nėra
Leidimą įkurti zoologijos sodą Aplinkos apsaugos
agentūra išduoda, per 2 darbo dienas arba
motyvuotai atsisako išduoti Leidimą ir pateikia
motyvuotą atsakymą raštu pareiškėjui apie
sprendimą leidimo neišduoti, gavusi Zoologijos
sodų patikrinimo komisijos išvadą ir Teritorinės
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
informaciją.
Valstybės rinkliavos suma 452 eur.
Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos
surenkamąją sąskaitą.
Įmokos kodas 5775.
Norėdamas gauti leidimą, Asmuo turi pateikti
Aplinkos apsaugos agentūrai prašymą, kuriame
nurodo
fizinio
asmens
vardą,
pavardę,
gyvenamosios vietos adresą (telefono ir fakso
numerius, elektroninio pašto adresą) arba Asmens
pavadinimą, kodą, buveinės adresą (telefono ir
fakso numerius, elektroninio pašto adresą),
informaciją apie vietą, kurioje numatoma įkurti
zoologijos sodą (adresas arba vietovė), informaciją
apie gyvūnų rūšis, kiekį ir sąlygas, kokiomis
numatoma juos laikyti.
Aplinkos apsaugos agentūra per 1 kalendorinę dieną
nuo Asmens prašymo išduoti leidimą ir kitų
dokumentų gavimo dienos kreipiasi į Zoologijos
sodų patikrinimo komisiją, sudarytą Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 22 d.
įsakymu Nr.D1-635 „Dėl zoologijos sodų
patikrinimo komisijos sudėties patvirtinimo“, dėl
vietos, kurioje numatoma įkurti zoologijos sodą,
patikrinimo, per 5 darbo dienas nuo Asmens
prašymo išduoti Leidimą ir kitų dokumentų gavimo
dienos raštu kreipiasi į apskrities, miesto ar rajono

8.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

9.

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

10.

11.

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

valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (toliau –
Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba), kurios kontroliuojamoje teritorijoje
numatoma įkurti zoologijos sodą, dėl informacijos
apie užkrečiamųjų ligų padėtį toje teritorijoje.
Norėdamas gauti leidimą, Asmuo turi pateikti
Aplinkos apsaugos agentūrai prašymą, kuriame
nurodo
fizinio
asmens
vardą,
pavardę,
gyvenamosios vietos adresą (telefono ir fakso
numerius, elektroninio pašto adresą) arba Asmens
pavadinimą, kodą, buveinės adresą (telefono ir
fakso numerius, elektroninio pašto adresą),
informaciją apie vietą, kurioje numatoma įkurti
zoologijos sodą (adresas arba vietovė), informaciją
apie gyvūnų rūšis, kiekį ir sąlygas, kokiomis
numatoma juos laikyti.
Laurynas Stasiukynas
Aplinkos apsaugos agentūros
Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyr.
specialistas, tel. +370 670 663259, el. paštas:
laurynas.stasiukynas@aaa.am.lt
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 šio sprendimo įteikimo dienos.
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų
politikos grupė, tel. +370 698 83219, el. paštas:
laura.janulaitiene@am.lt;
Aplinkos apsaugos agentūra, tel. +370 670
663259, el. paštas: laurynas.stasiukynas@aaa.am.lt

