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DĖL APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO
Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo
„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 512 „Dėl Leidimų
naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“
projektą (toliau – projektas).
Projekto tikslas – papildyti Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų
vienete tvarką, nurodant atvejus, kada pakeičiamas jau išduotas Leidimas naudoti medžiojamųjų
gyvūnų išteklius, numatyti pakeičiamo leidimo derinimo procedūrą ir terminus.
Projektu neįgyvendinami ES teisės aktai.
Priėmus projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.
Su visuomene konsultuojamasi projektą paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų
informacinėje sistemoje (TAIS).
Prašome per 10 darbo dienų po projektų paskelbimo TAIS pagal kompetenciją projektams pateikti
pastabas ir pasiūlymus. Negavus argumentuotų pastabų ir pasiūlymų iki nurodyto laiko, bus laikoma,
kad projektams pritarta.
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 512 „Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius
medžioklės plotų vienete tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 2 lapai.
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 512 „Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius
medžioklės plotų vienete tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.
3. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas.

J. Urbelionytė, 8 696 85133, el. p. jolanta.urbelionyte@am.lt

Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 30 D.
ĮSAKYMO NR. 512 „DĖL LEIDIMŲ NAUDOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIUS
MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m.

d. Nr. D1Vilnius

P a k e i č i u Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete
tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 512
„Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarkos
patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Leidimas išduodamas tik vienam medžioklės plotų naudotojui ne trumpesniam kaip 10
metų laikotarpiui. Išduodamas Leidimas parengiamas dviem egzemplioriais, kurių vienas
paliekamas saugoti AAD“.
2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10. Prieš išduodant ar dėl 121.1-121.3 papunkčiuose nurodytų priežasčių pakeičiant
Leidimą, šio Leidimo III ir IV skyriuose nurodytinos sąlygos ir apribojimai dėl žemės, miško ir
vandens telkinių naudojimo medžiojant, taikant biotechnines priemones, statant ir eksploatuojant
medžioklės įrenginius derinamos su valstybės įmone Valstybinių miškų urėdija ir Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniu padalinu. Jeigu medžioklės plotų vienetas ar
jo dalis yra valstybiniame parke ar valstybinio rezervato apsaugos zonoje, išduodamo Leidimo 14
punkte nurodytinos sąlygos derinamos su valstybinio parko ar valstybinio rezervato direkcija.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinis padalinys ir valstybės įmonė
Valstybinių miškų urėdija turi teisę reikalauti, kad į Leidimą būtų įrašytos jų siūlomos konkrečios
sąlygos dėl biotechninių priemonių taikymo ir aptvarų medžiojamiesiems gyvūnams laikyti
įrengimo, o valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija - papildomai ir dėl maksimalaus leistino
kanopinių žvėrių tankumo, jeigu nėra patvirtinto tai nustatančio medžioklėtvarkos projekto.
Valstybinio parko ar valstybinio rezervato direkcija turi teisę reikalauti, kad pateiktame derinti
Leidime būtų nurodyti jų siūlomi medžioklės valstybiniame parke ar valstybinio rezervato apsaugos
zonoje apribojimai, atitinkantys šių saugomų teritorijų steigimo tikslus bei tvarkymo dokumentų
reikalavimus. Pastabas pateiktam derinti Leidimo projektui Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos teritorinis padalinys, valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija ir
valstybinio parko ar valstybinio rezervato direkcija pateikia raštu per 10 darbo dienų“.
3. Papildau 121 punktu:
„121. Leidimas pakeičiamas, nekeičiant leidimo galiojimo termino, kai:
121.1. medžioklės plotų vienete įsteigiama nauja saugoma teritorija;
121.2. parengiamas medžioklės plotų vieneto medžioklėtvarkos projektas;
121.3.pakeičiamas medžioklės plotų vieneto planas su pažymėtomis teritorijomis, kuriose
leidžiama medžioti ir kuriose medžioklė yra uždrausta, pakeičiamas žodinis medžioklės plotų
vieneto ribų aprašymas ir priedas apie medžioklės plotų dydį bei pasiskirstymą pagal tinkamumą
medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis;
121.4. pakeičiamas medžioklės plotų vieneto naudotojo – juridinio asmens – pavadinimas arba
medžioklės plotų vienetų naudotojas – fizinis asmuo – pakeičia vardą ir (ar) pavardę);
121.5. ištaisomos techninės klaidos“.
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4. Papildau 122 punktu:
„122. Medžioklės plotų naudotojas norėdamas pakeisti Leidimą dėl 121 papunktyje nurodytų
priežasčių, pateikia AAD raštišką prašymą pakeisti Leidimą, kartu pridėdamas tinkamai įformintus
dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą Leidimui pakeisti. AAD per 30 dienų nuo šio prašymo ir
tinkamai įformintų dokumentų ir kitos informacijos, reikalingos Leidimui pakeisti, gavimo dienos
pakeičia Leidimą ir perduoda jį prašymą pateikusiam medžioklės plotų naudotojui arba raštu
pateikia motyvuotą atsisakymą pakeisti Leidimą.“
Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas

Projekto
lyginamasis variantas
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 30 D.
ĮSAKYMO NR. 512 „DĖL LEIDIMŲ NAUDOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIUS
MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m.

d. Nr. D1Vilnius

P a k e i č i u Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete
tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 512
„Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarkos
patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Leidimas išduodamas tik vienam medžioklės plotų naudotojui ne trumpesniam kaip 10
metų laikotarpiui. Išduodamas Leidimas parengiamas dviem egzemplioriais, kurių vienas
paliekamas saugoti AAD. Leidime nurodytas medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo, apsaugos ir
gausinimo sąlygas patikslina Leidimą išdavęs AAD ne vėliau kaip per 20 darbo dienų
kiekvienąkart, kai yra parengiamas medžioklės plotų vieneto medžioklėtvarkos projektas,
patvirtinamas medžioklės plotų vieneto ribų pakeitimo projektas arba įsteigiama nauja saugoma
teritorija, kurioje medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo, apsaugos ir gausinimo sąlygos
nustatomos kitokios nei iki tol buvę“.
2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10. Prieš išduodant ar dėl 121.1-121.3 papunkčiuose nurodytų priežasčių pakeičiant
Leidimą, šio Leidimo III ir IV skyriuose nurodytinos sąlygos ir apribojimai dėl žemės, miško ir
vandens telkinių naudojimo medžiojant, taikant biotechnines priemones, statant ir eksploatuojant
medžioklės įrenginius derinamos su valstybės įmone Valstybinių miškų urėdija ir Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniu padalinu. Jeigu medžioklės plotų vienetas ar
jo dalis yra valstybiniame parke ar valstybinio rezervato apsaugos zonoje, išduodamo Leidimo 14
punkte nurodytinos sąlygos derinamos su valstybinio parko ar valstybinio rezervato direkcija.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinis padalinys ir valstybės įmonė
Valstybinių miškų urėdija turi teisę reikalauti, kad į Leidimą būtų įrašytos jų siūlomos konkrečios
sąlygos dėl biotechninių priemonių taikymo ir aptvarų medžiojamiesiems gyvūnams laikyti
įrengimo, o valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija - papildomai ir dėl maksimalaus leistino
kanopinių žvėrių tankumo, jeigu nėra patvirtinto tai nustatančio medžioklėtvarkos projekto.
Valstybinio parko ar valstybinio rezervato direkcija turi teisę reikalauti, kad pateiktame derinti
Leidime būtų nurodyti jų siūlomi medžioklės valstybiniame parke ar valstybinio rezervato apsaugos
zonoje apribojimai, atitinkantys šių saugomų teritorijų steigimo tikslus bei tvarkymo dokumentų
reikalavimus. Pastabas pateiktam derinti Leidimo projektui Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos teritorinis padalinys, valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija ir
valstybinio parko ar valstybinio rezervato direkcija pateikia raštu per 10 darbo dienų“.
3. Papildau 121 punktu:
„121. Leidimas pakeičiamas, nekeičiant leidimo galiojimo termino, kai:
121.1. medžioklės plotų vienete įsteigiama nauja saugoma teritorija;
121.2. parengiamas medžioklės plotų vieneto medžioklėtvarkos projektas;
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121.3.pakeičiamas medžioklės plotų vieneto planas su pažymėtomis teritorijomis, kuriose
leidžiama medžioti ir kuriose medžioklė yra uždrausta, pakeičiamas žodinis medžioklės plotų
vieneto ribų aprašymas ir priedas apie medžioklės plotų dydį bei pasiskirstymą pagal
tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis;
121.4. pakeičiamas medžioklės plotų vieneto naudotojo – juridinio asmens – pavadinimas
arba medžioklės plotų vienetų naudotojas – fizinis asmuo – pakeičia vardą ir (ar) pavardę);
121.5. ištaisomos techninės klaidos“.
4. Papildau 122 punktu:
„122. Medžioklės plotų naudotojas norėdamas pakeisti Leidimą dėl 121 papunktyje
nurodytų priežasčių, pateikia AAD raštišką prašymą pakeisti Leidimą, kartu pridėdamas
tinkamai įformintus dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą Leidimui pakeisti. AAD per
30 dienų nuo šio prašymo ir tinkamai įformintų dokumentų ir kitos informacijos, reikalingos
Leidimui pakeisti, gavimo dienos pakeičia Leidimą ir perduoda jį prašymą pateikusiam
medžioklės plotų naudotojui arba raštu pateikia motyvuotą atsisakymą pakeisti Leidimą“.
Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas

NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO POVEIKIO VERTINIMO PAŽYMA
Projekto
pavadinimas

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo
Nr. 512 „Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės
plotų vienete tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

Projekto rengėjas

Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupė

Projekto tikslai

Papildyti Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės
plotų vienete tvarką, nurodant atvejus, kada pakeičiamas jau išduotas
Leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, numatyti pakeičiamo
leidimo derinimo procedūrą ir terminus

Siūlomo projekto poveikio įvertinimas
(teigiamos ir (ar) neigiamos pasekmės)
Poveikis aplinkai ir
klimatui

Nenumatomas

Poveikis valstybės
finansams

Nenumatomas

Poveikis viešojo
valdymo sistemai

Teigiamas. Leidimas atitiks teisės aktų reikalavimus, bus ištaisytos
techninės klaidos

Informacija apie asmenį ir instituciją, atsakingą už poveikio vertinimą
Vardas ir pavardė
Jolanta Urbelionytė
Pareigos
Vyr. specialistė
Institucija (padalinys)
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupė
Telefono numeris ir
8 696 85133
elektroninio pašto adresas jolanta.urbelionyte@am.lt
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