LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S
DĖL LEIDIMŲ NAUDOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIUS MEDŽIOKLĖS
PLOTŲ VIENETE IŠDAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
2002 m. rugsėjo 30 d. Nr. 515
Vilnius
Siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo
(Žin., 2002, Nr. 65-2634 ) 5 straipsnio 2 dalies 10
punkto
įgyvendinimą,
1.
T v i r t i n u Leidimų naudoti medžiojamųjų
gyvūnų
išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo
tvarką (pridedama).
2.
N u s t a t a u, kad Leidimų naudoti medžiojamųjų
gyvūnų
išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo
tvarka įsigalioja nuo 2002 m. spalio 1 d.
3. Nuo 2002 m. spalio 1 d. p r i p a ž į s t u
netekusiais
galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 29
d. įsakymo Nr. 72
"Dėl Medžioklės plotų nuomos konkurso nuostatų"
(Žin., 2001, Nr. 12-376) 1 punktą ir juo patvirtintus Medžioklės
plotų nuomos konkurso nuostatus.
4. Aplinkos ministerijos informacinėje kompiuterinėje sistemoje
v a d o v a u t i s reikšminiu žodžiu "gyvūnija".
APLINKOS MINISTRAS

ARŪNAS KUNDROTAS
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2002 m. rugsėjo 30 d.
įsakymu Nr. 515

LEIDIMŲ NAUDOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIUS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ
VIENETE IŠDAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-204
(nuo 2008 m. balandžio 20 d.)
(Žin., 2008, Nr. 45-1700 ) redakcija
Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų
vienete išdavimo konkurso (toliau - Konkursas) organizavimo
tvarka (toliau - Tvarka) reglamentuoja konkurso organizavimą,
siekiant
nustatyti
medžioklės plotų naudotoją, kuriam bus
išduotas
leidimas
naudoti
medžiojamųjų
gyvūnų
išteklius
konkrečiame
medžioklės
plotų vienete (toliau - Leidimas).
Konkursą laimi dalyvis, pateikęs pasiūlymą mokėti didžiausią
kasmetinę savanorišką įmoką į Aplinkos apsaugos rėmimo programą.
2. Leidimas išduodamas be Konkurso:
2.1.
biologinio
profilio mokslo ir mokymo
įstaigoms,
vykdančioms laukinės gyvūnijos, jos gyvenamosios aplinkos
ir
medžioklės mokslinius tyrimus, studentų, medžiotojų arba norinčių
jais tapti asmenų mokymą, arba miškų urėdijoms
profesionaliai
medžioklei
plėtoti,
medžioklės turizmui organizuoti
bei

specialioms medžiojamųjų gyvūnų populiacijų gausinimo priemonėms
įgyvendinti;
2.2.
žuvininkystės
tvenkinių naudotojui šių
tvenkinių
teritorijoje sudarytame medžioklės plotų vienete;
2.3. medžioklės plotų naudotojams, laikantis medžioklės plotų
naudojimo
tęstinumo pagal Lietuvos Respublikos
medžioklės
įstatymo
(Žin., 2002, Nr. 65-2634 ) 22 straipsnio reikalavimus.
3. Konkurso organizavimas apima:
3.1. Konkurso paskelbimą;
3.2. pasiūlymų priėmimą;
3.3. laimėjusio pasiūlymo nustatymą.
4. Pagrindinės šioje tvarkoje naudojamos sąvokos:
4.1. Konkurso organizatorius - Lietuvos Respublikos
aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas,
kurio
administruojamoje teritorijoje yra medžioklės plotų
vienetas,
kuriame, išduodant Leidimą, bus leista naudoti
medžiojamųjų
gyvūnų išteklius.
4.2. Konkurso dalyvis - asmuo, turintis teisę būti medžioklės
plotų naudotoju pagal Lietuvos Respublikos medžioklės
įstatymo
reikalavimus ir pateikęs pasiūlymą Konkursui pagal šią Konkurso
organizavimo tvarką.
5.
Konkurso
organizatorius, atsižvelgdamas į
Konkurso
organizavimo išlaidas, turi teisę nustatyti ne didesnį kaip 50 Lt
Konkurso dalyvio įnašą, kurį pasiūlymus teikiantys
asmenys
privalo sumokėti į Konkurso organizatoriaus sąskaitą ir kuris yra
negrąžinamas.
II. KONKURSO PASKELBIMAS IR KONKURSO ORGANIZATORIAUS PAREIGOS
6. Konkurso organizatorius:
6.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-464
(nuo 2010 m. liepos 1 d.)
(Žin., 2010, Nr. 66-3300) redakcija
Konkursui organizuoti ir vykdyti sudaro Konkurso komisiją iš ne
mažiau kaip trijų asmenų, atstovaujančių Konkurso organizatorių,
atitinkamos savivaldybės administraciją ir valstybinių miškų
valdytojus;
6.2. pagal Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų
išteklius
medžioklės plotų vienete išdavimo tvarkos reikalavimus parengia
Leidimo projektą;
6.3. skelbia informaciją apie Konkurso organizavimą "Valstybės
žinių" priede "Informaciniai pranešimai", nurodydamas:
6.3.1. trumpą medžioklės plotų aprašą;
6.3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-204
(nuo 2008 m. balandžio 20 d.)
(Žin., 2008, Nr. 45-1700 ) redakcija
metinį mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą,
nustatytą pagal galiojančius teisės aktus;
6.3.3. sąskaitą, į kurią turi būti pervestas nustatyto dydžio
Konkurso dalyvio įnašas;
6.3.4. vietą ir laiką, iki kurio turi būti pateikti
Konkurso
dalyvių pasiūlymai (šis terminas turi būti ne trumpesnis kaip 30
kalendorinių dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos);
6.3.5. telefoną, kuriuo galima gauti informaciją apie Konkurso
ir Leidimo sąlygas;

6.4. visus besidominčius organizuojamu Konkursu supažindina su
Konkurso sąlygomis bei tvarka, taip pat su Leidime
nurodytomis
sąlygomis;
6.5. priima ir pasiūlymų registravimo žurnale
registruoja
Konkurso dalyvių pasiūlymus.
7. Konkurso organizatorius, priimdamas sprendimą
sudaryti
Konkurso komisiją, nustato komisijos veiklos trukmę
(nuolat
veikianti ar laikina) bei paskiria Konkurso komisijos
narį,
atsakingą už teikiamų pasiūlymų registravimą bei besidominčiųjų
organizuojamu Konkursu informavimą apie Konkurso sąlygas
ir
tvarką.
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-204
(nuo 2008 m. balandžio 20 d.)
(Žin., 2008, Nr. 45-1700 ) redakcija
Konkurso komisija nagrinėja Konkurso dalyvių pasiūlymus, sudaro
Konkurso dalyvių pasiūlymų eilę siūlomos kasmetinės savanoriškos
įmokos mažėjimo tvarka, vertina, ar Konkurso dalyviai atitinka
medžioklės
plotų naudotojams keliamus reikalavimus, nustato
laimėjusį pasiūlymą, skelbia Konkurso rezultatus, įteisina juos
komisijos protokolu, informuoja apie tai Konkurso dalyvius.
III. KONKURSO DALYVIŲ PASIŪLYMŲ PRIĖMIMAS
9. Asmuo, siekiantis užsiregistruoti Konkurso dalyviu, Konkurso
komisijai
užklijuotame
voke su užrašu "Leidimo
naudoti
medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo
konkursui" per nustatytą terminą turi pateikti:
9.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-204
(nuo 2008 m. balandžio 20 d.)
(Žin., 2008, Nr. 45-1700 ) redakcija
prašymą
dalyvauti
Konkurse, nurodydamas juridinio asmens
pavadinimą ir kodą (fizinis asmuo - asmens duomenis, medžiotojo
bilieto
numerį,
jo
išdavimo
bei medžiotojo selekcininko
kvalifikacijos suteikimo datą), adresą, telefoną ir konkrečią
siūlomą kasmetinę savanorišką įmoką į Aplinkos apsaugos rėmimo
programą;
9.2. registruotų įstatų kopiją;
9.3. banko įstaigos išduotą dokumentą, įrodantį, kad asmuo
į
Konkurso
organizatoriaus skelbime nurodytą banko
įstaigos
sąskaitą pervedė nustatyto dydžio Konkurso dalyvio įnašą.
10. Konkurso komisijos narys priima ir pasiūlymų registravimo
žurnale registruoja Konkurso dalyvių pasiūlymus, ant gautų vokų
užrašo registracijos eilės numerį, gavimo datą ir laiką.
IV. KONKURSO DALYVIŲ PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR KONKURSO REZULTATŲ
PASKELBIMAS
11. Konkurso komisijos posėdis laimėjusiam Konkursą pasiūlymui
nustatyti turi įvykti tą pačią dieną, kai pasibaigia
pasiūlymų
Konkursui pateikimo terminas, nurodytas skelbime.
12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-204
(nuo 2008 m. balandžio 20 d.)
(Žin., 2008, Nr. 45-1700 ) redakcija
Konkursą laimėjusiu pasiūlymu laikomas pasiūlymas, kuriame buvo

pasiūlyta didžiausia kasmetinė savanoriška įmoka į Aplinkos
apsaugos rėmimo programą. Jeigu iki nustatyto termino yra gautas
tik
vienas
Konkurso sąlygas atitinkantis Konkurso dalyvio
pasiūlymas, Konkurso komisija pripažįsta jį Konkurso laimėtoju.
13. Jeigu iki nustatyto termino nėra gauta nei vieno Konkurso
dalyvio pasiūlymo, Konkursas laikomas neįvykusiu ir skelbiamas iš
naujo.
14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-204
(nuo 2008 m. balandžio 20 d.)
(Žin., 2008, Nr. 45-1700 ) redakcija
Keliems Konkurso dalyviams pasiūlius vienodo dydžio didžiausią
kasmetinę savanorišką įmoką į Aplinkos apsaugos rėmimo programą,
Konkurso komisija paskiria papildomo Konkurso datą, iki kurios
vienodo dydžio kasmetinę savanorišką įmoką į Aplinkos apsaugos
rėmimo programą pasiūlę Konkurso dalyviai turi pateikti naujus
pasiūlymus.
Šiuo
atveju
minimalios
pradinės
kasmetinės
savanoriškos įmokos į Aplinkos apsaugos rėmimo programos dydžiu
turi būti laikoma prieš tai vykusiame Konkurso etape pasiūlyta
didžiausia kasmetinė savanoriška kasmetinė įmoka į Aplinkos
apsaugos rėmimo programą. Apie priimtą sprendimą organizuoti
papildomą
Konkursą
ir jo sąlygas Konkurso komisija raštu
informuoja
Konkurso
dalyvius,
išsiųsdama jiems atitinkamą
Konkurso komisijos protokolą.
15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-204
(nuo 2008 m. balandžio 20 d.)
(Žin., 2008, Nr. 45-1700 ) redakcija
Konkurso komisijos sprendimai laikomi teisėtais, jeigu jie
priimti paprasta posėdyje dalyvaujančių Konkurso komisijos narių
balsų dauguma ir įforminti protokolu. Protokole užfiksuojama:
Konkurso dalyvių - juridinių asmenų pavadinimai, adresai, fizinių
asmenų - vardai pavardės ir adresai, Konkurso dalyvių pasiūlymų
pateikimo laikas, Konkurso dalyvio įnašo sumokėjimo data, suma,
Konkurso dalyvių pasiūlyta kasmetinė savanoriška įmoka į Aplinkos
apsaugos rėmimo programą, Konkursą laimėjęs pasiūlymas, posėdyje
dalyvavusių Konkurso komisijos narių vardai, pavardės, pareigos,
jeigu buvo balsuota, - balsavimo rezultatai. Konkurso komisijos
posėdžio protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Konkurso
komisijos nariai.
16. Konkurso organizatorius, įvykus Konkursui, per 3
darbo
dienas
raštu informuoja Konkurso dalyvius apie
Konkurso
rezultatus. Konkurso dalyvis, kurio pasiūlymas
pripažintas
laimėjusiu, informuojamas, kada ir kur jam bus išduotas Leidimas.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-204
(nuo 2008 m. balandžio 20 d.)
(Žin., 2008, Nr. 45-1700 ) redakcija
Jei
Konkurso
dalyvis, kurio pasiūlymas buvo pripažintas
laimėjusiu, per 1 mėnesį nesikreipia į Konkurso organizatorių dėl
Leidimo išdavimo, Konkurso organizatorius organizuoja papildomą
Konkurso komisijos posėdį ir siūlo išduoti leidimą Konkurso
dalyviui, kurio pasiūlymas yra antras, trečias ar t. t. Konkurso
dalyvių pasiūlymų eilėje. Jei tokio pasiūlymo nėra, Konkursas

skelbiamas iš naujo.
18. Konkurso rezultatų apskundimo atveju Leidimas neišduodamas
tol, kol nebus išnagrinėtas skundas.
19. Konkurso dalyviai Konkurso rezultatus gali
apskųsti
Konkurso organizatoriui ar teismui per 15 kalendorinių dienų nuo
informacijos apie Konkurso rezultatų gavimo dienos.
20. Išnagrinėjus skundą ir pripažinus Konkurso
rezultatus
negaliojančiais, skelbiamas naujas Konkursas pagal šios Tvarkos
reikalavimus.
21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-204
(nuo 2008 m. balandžio 20 d.)
(Žin., 2008, Nr. 45-1700) redakcija
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą mokamas
Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius
įstatymo (Žin., 1991, Nr. 11-274 ; 2006, Nr. 65-2382) nustatyta
tvarka. Konkurso laimėtojo pasiūlyta kasmetinė savanoriška įmoka
į Aplinkos apsaugos rėmimo programą mokama į valstybės biudžetą
tais pačiais terminais, kaip ir mokestis už medžiojamųjų gyvūnų
išteklių naudojimą, ir teisės aktų nustatyta tvarka naudojama
Aplinkos apsaugos rėmimo programai finansuoti.
21-1. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. D1-1073
(nuo 2012 m. gruodžio 15 d.)
(Žin., 2012, Nr. 145-7479)
______________

