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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)

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.

8.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Leidimo naudoti saugomas rūšis 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,
rekomenduotina forma:
http://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=ea966137172d-4a18-b9d1-33f0a0086410
Aplinkos apsaugos agentūra prašymą svarsto ir
išduoda Leidimą naudoti saugomas rūšis arba raštu
pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą per 10
darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei reikia
papildomos informacijos, Aplinkos apsaugos agentūra
kreipiasi į pareiškėją, prašydama pateikti papildomą
informaciją, tuomet leidimas išduodamas arba
pateikiamas motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą
per 5 darbo dienas nuo papildomos informacijos
gavimo dienos. Jei išduodant leidimą reikia jį suderinti
su Lietuvos raudonosios knygos komisija ar saugomų
teritorijų direkcijomis, leidimas išduodamas per 30
kalendorinių dienų.
Valstybinė rinkliava nenustatyta

Aplinkos apsaugos agentūrai pateikiamas prašymas,
kuriame nurodomi: asmens vardas, pavardė,
gyvenamoji vieta (telefono ir (arba) fakso numeriai,
elektroninio pašto adresas), juridinio asmens
pavadinimas, kodas, buveinės adresas (telefono ir
(arba) fakso numeris, elektroninio pašto adresas),
numatomos naudoti rūšys, šių rūšių egzempliorių
kiekis, naudojimo tikslai, paėmimo būdai ir
priemonės, laikas, vieta.
Informacija, susijusi su leidimo išdavimu pateikiama
Aplinkos
apsaugos
agentūros
tinklapyje:
http://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=ea966137172d-4a18-b9d1-33f0a0086410.
Asmuo, norintis paimti iš gamtos saugomas rūšis,
įrašytas į LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių ir

9.

10.

11.

Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių
sąrašus, filmuoti, fotografuoti, stebėti, kai saugomos
rūšies gyvūnai yra trikdomi, naudoti saugomas rūšis
mokslo tiriamiesiems darbams, Aplinkos apsaugos
agentūrai pateikia prašymą, kuriame nurodo asmens
vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (telefono ir (arba)
fakso numerius, elektroninio pašto adresą), juridinio
asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą (telefono ir
(arba) fakso numerį, elektroninio pašto, adresą),
numatomas naudoti rūšis, šių rūšių egzempliorių kiekį,
naudojimo tikslus, paėmimo būdus ir priemones, laiką,
vietą.
Paslaugos teikėjo kontaktinė
Laurynas Stasiukynas
informacija (atsakingo
Aplinkos apsaugos agentūros
darbuotojo pareigos, vardas ir Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyr.
pavardė, el. paštas, telefono
specialistas, tel. +370 670 663259, el. paštas:
numeris)
laurynas.stasiukynas@aaa.am.lt
Paslaugos teikėjo veiksmų
Paslaugos teikėjo priimtas Sprendimas gali būti
(neveikimo) apskundimo
skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai
tvarka
(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.
Organizacijų, kurios paslaugų Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų
gavėjams gali teikti reikalingą politikos grupė, tel. +370 686 40092, el. paštas:
informacinę ar praktinę
kristina.klovaite@am.lt;
pagalbą, kontaktai (jei yra
Aplinkos apsaugos agentūra, tel. +370 670 63259, el.
žinoma apie tokias
paštas: laurynas.stasiukynas@aaa.am.lt
organizacijas)

