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)

3.1.
3.2.

4.

Paslaugos teikimo trukmė

5.
6.

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

7.

Leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus
išdavimas
Juridiniai asmenys verslo tikslais
Juridiniai asmenys ne verslo tikslais
Fiziniai asmenys verslo tikslais
Fiziniai asmenys ne verslo tikslais
Neelektroninė paslauga

Prašymo forma:
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403513/a
sr
Leidimo išdavimo gairės:
http://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=ea96613
7-172d-4a18-b9d1-33f0a0086410
Aplinkos apsaugos agentūra prašymą svarsto ir
išduoda Leidimą laikyti
nelaisvėje laukinius
gyvūnus arba raštu pateikia motyvuotą atsisakymą
išduoti leidimą per 20 darbo dienų nuo prašymo ir
kitų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Valstybės rinkliavos suma 66 EUR
Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Finansų ministerijos surenkamąją
sąskaitą.
Įmokos kodas 5775
Asmenys, ketinantys laikyti laukinius gyvūnus
nelaisvėje, Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau –
Agentūra) įteikia tiesiogiai, išsiunčia paštu ar kitomis
elektroninio ryšio priemonėmis nustatytos formos
prašymą leidimui laikyti nelaisvėje laukinius
gyvūnus gauti. Gavusi prašymą Agentūra per 5
darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia
pareiškėjui pranešimą raštu arba el. paštu, kad
prašymas gautas. Šiame pranešime pateikiama
informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos
paslaugų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje. Jeigu
pareiškėjas pateikia neišsamų prašymą arba pateikia
ne visą informaciją, kurios reikia leidimui išduoti,
Agentūra per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo
dienos praneša pareiškėjui raštu arba el. paštu apie
būtinybę pateikti trūkstamą informaciją ir kad
terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų
patikslintų duomenų ir reikiamos informacijos

leidimui išduoti gavimo dienos. Prašymo išduoti
leidimą nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu Asmuo per
60 kalendorinių dienų nuo informacijos apie
būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar)
informaciją gavimo dienos raštu ar elektroniniu paštu
Agentūrai nepateikia visų prašomų dokumentų,
duomenų, informacijos. Agentūra per 5 darbo dienas
nuo Asmens prašymo išduoti leidimą ir kitų
dokumentų gavimo dienos raštu kreipiasi į
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį
padalinį (toliau – teritorinė VMVT), kurio
kontroliuojamoje teritorijoje numatoma laikyti
nelaisvėje laukinius gyvūnus, dėl informacijos apie
užkrečiamųjų ligų padėtį toje teritorijoje. Teritorinė
VMVT per 5 darbo dienas nuo Agentūros kreipimosi
pateikia informaciją (raštu arba el. paštu) apie
gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kurioms gali būti imlūs
planuojami laikyti laukiniai gyvūnai, židinių buvimą
šioje teritorijoje ir galimybę laikyti šioje teritorijoje
tokius laukinius gyvūnus atsižvelgiant į epizootinę
situaciją. Agentūra gali kreiptis į Valstybinę
saugomų teritorijų tarnybą (toliau – VSTT) su
prašymu pateikti informaciją ar teritorija, kurioje
numatoma nelaisvėje laikyti laukinius gyvūnus,
priskiriama saugomoms teritorijoms. VSTT
informaciją pateikia per 3 darbo dienas. Jeigu aptvarą
ar voljerą numatoma įrengti saugomoje teritorijoje,
Agentūra, prieš išduodama leidimą, turi suderinti
leidimo sąlygas su atitinkamos saugomos teritorijos
direkcija ir per 5 darbo dienas nuo Asmens prašymo
išduoti leidimą ir kitų dokumentų gavimo dienos
raštu kreipiasi į šios saugomos teritorijos direkciją
dėl leidimo išdavimo ir sąlygų. Saugomos teritorijos
direkcija per 5 darbo dienas nuo AAA kreipimosi
pateikia informaciją (raštu arba el. paštu dėl
pritarimo išduoti leidimą, dėl leidimo išdavimo
sąlygų arba pateikia motyvuotą atsakymą, dėl kokių
priežasčių leidimas negali būti išduotas. Gavusi
teritorinės VMVT ir saugomos teritorijos direkcijos
(jeigu reikia) informaciją, Agentūra per 10 darbo
dienų išduoda leidimą arba atsisako jį išduoti, jeigu
teritorinė VMVT pateikia informaciją apie teritorijos
netinkamumą laikyti planuojamus laukinius gyvūnus
dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kurioms gali būti
imlūs planuojami laikyti laukiniai gyvūnai, židinių
buvimą šioje teritorijoje ir (arba) saugomos

teritorijos direkcija nepritaria leidimo išdavimui.
Pareiškėjas apie priimtą sprendimą neišduoti
leidimo, nurodant motyvus, informuojamas raštu
arba elektroniniu paštu.
8.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

9.

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

10.

Paslaugos teikėjo veiksmų
(neveikimo) apskundimo tvarka

Asmenys, ketinantys laikyti laukinius gyvūnus
nelaisvėje, Aplinkos apsaugos agentūrai įteikia
tiesiogiai, išsiunčia paštu ar kitomis elektroninio
ryšio priemonėmis nustatytos formos prašymą
Prašyme turi būti fizinio asmens vardas, pavardė,
adresas arba juridinio asmens, kitos organizacijos,
jos atstovybės ar filialo pavadinimas, buveinės
adresas, kodas ir kontaktiniai duomenys (telefono
numeris, elektroninio pašto adresas; fizinio asmens
parašas (jei paraišką teikia fizinis asmuo); juridinio
asmens, kitos organizacijos ar jos filialo vadovo ar jo
įgalioto asmens parašas). Prašyme nurodomi
pageidaujamų nelaisvėje laikyti laukinių gyvūnų
moksliniai lietuviški ir (arba) lotyniški pavadinimai.
Su prašymu pateikiami Asmens tapatybę
patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos, žemės
(statinio) nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę
patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos, žemės
sklypo (statinio) planas su numatomo įrengti aptvaro
schema. Jei žemės sklypas (statinys) priklauso
bendrosios nuosavybės teise, prie prašymo
pridedami
žemės
sklypo
bendraturčių
sutikimai. Jeigu aptvarą ar voljerą numatoma įrengti
miške, pateikiamas savivaldybės vykdomosios
institucijos sprendimas apriboti fizinių asmenų
lankymąsi toje teritorijoje.
Dalia Koryznienė
Aplinkos apsaugos agentūros
Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus
vyriausioji specialistė
Tel. +370 706 63256,
El.paštas: dalia.koryzniene@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

11.

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

teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį
nuo šio sprendimo įteikimo dienos.
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų
politikos grupė, tel. +370 686 40092, el. paštas:
kristina.klovaite@am.lt;
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos
ministerijos, tel. +370 521 63385, el. paštas
info@aad.am.lt;
Aplinkos apsaugos agentūra, tel. +370 706 63256,
el. paštas: dalia.koryzniene@aaa.am.lt

