VEIKSMAI, ATLIEKAMI TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ
Eil.
Nr.

1.

2.

Veiksmas, veiksmo pavadinimas

Už veiksmą atsakingas(-i) ir
dalyvaujantis asmuo
(rekomenduojama nurodyti ne
vardą ir pavardę, bet
pareigybę)/

Dokumentai ar jų formos, kurie
naudojami vykdant konkretų
veiksmą

Veiksmo rezultatas

Fizinio ar juridinio asmens prašymo išduoti leidimą laikyti
nelaisvėje laukinius gyvūnus priėmimas ir registravimas

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos ir leidimų
departamento Alytaus, Kauno,
Klaipėdos, Marijampolės,
Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir
Vilniaus skyriai arba Aplinkos
apsaugos departamento Teisės ir
personalo skyrius.

Pateikiama:

Leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus išdavimas

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos ir leidimų
departamento Alytaus, Kauno,
Klaipėdos, Marijampolės,

Leidimas laikyti nalaisvėje
1. Laukinių gyvūnų naudojimo
laukinius gyvūnus arba
taisyklių 3 priede nurodytos
motyvuotas sprendimas
formos prašymas.
neišduoti leidimo

1. Laukinių gyvūnų naudojimo
taisyklių 3 priede nurodytos
formos prašymas; 2. Asmens
tapatybę
patvirtinantys
dokumentai ar jų kopijos 3.
žemės (statinio) nuosavybės
teisę ar kitą valdymo teisę
patvirtinantys dokumentai ar
jų kopijos; 4.žemės sklypo
(statinio) planas su numatomo
įrengti aptvaro schema; 5. jei
žemės
sklypas
(statinys)
priklauso
bendrosios
nuosavybės
teise,
prie
prašymo pridedami žemės
sklypo bendraturčių sutikimai;
6.jeigu aptvarą ar voljerą
numatoma
įrengti
miške,
pateikiamas
savivaldybės
vykdomosios
institucijos
sprendimas apriboti fizinių
asmenų
lankymąsi
toje
teritorijoje.

Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir
Vilniaus skyrių vedėjai

2.
Asmens
tapatybę
patvirtinantys dokumentai ar
jų kopijos.
3. Žemės (statinio) nuosavybės
teisę ar kitą valdymo teisę
patvirtinantys dokumentai ar
jų kopijos.
4.Žemės sklypo (statinio)
planas su numatomo įrengti
aptvaro schema.
5. Jei žemės sklypas (statinys)
priklauso
bendrosios
nuosavybės
teise,
prie
prašymo pridedami žemės
sklypo bendraturčių sutikimai;
6.Jeigu aptvarą ar voljerą
numatoma
įrengti
miške,
pateikiamas
savivaldybės
vykdomosios
institucijos
sprendimas apriboti fizinių
asmenų
lankymąsi
toje
teritorijoje.
7.Teritorinės
Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos
informacija
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;
jeigu
teritorija
netinkama laikyti laukinius
gyvūnus,
nurodomos

priežastys.
8.Valstybinės
saugomų
teritorijų
tarnybos
(jei
reikalinga)
pateikta
informaciją
ar
teritorija,
kurioje numatoma nelaisvėje
laikyti laukinius gyvūnus,
priskiriama
saugomoms
teritorijoms.
9.Jeigu aptvarą ar voljerą
numatoma įrengti valstybinio
rezervato buferinės apsaugos
zonoje, valstybiniame parke ar
draustinyje ar jų buferinės
apsaugos zonose, biosferos
rezervate
ar
biosferos
poligone,
atkuriamajame
sklype
arba
Europos
ekologinio tinklo „Natura
2000“ teritorijoje, derinimas
su atitinkamos saugomos
teritorijos direkcija.

