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PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO ĮSTEIGTOMS AR POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS 

REIKŠMINGUMO IŠVADŲ RENGIMO IR TEIKIMO PASLAUGOS APRAŠYMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

1. Administracinės paslaugos 

pavadinimas 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms 

reikšmingumo išvadų rengimas ir teikimas. 

2. Administracinės paslaugos 

apibūdinimas 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pateiktų dokumentų vertinimas ir poveikio 

įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadų teikimas.   
3. Teisės aktai, reguliuojantys 

administracinės paslaugos teikimą 

1. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. 

2. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas. 

3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas. 

4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 

5. Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967. 

6. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos 

ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2006-06-23 įsakymu Nr. D1-311.  

7. Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms 

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255. 

4. Informacija ir dokumentai, kuriuos 

turi pateikti asmuo 

1. Laisvos formos prašymą; 

2. Užpildytą Tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu 

Nr. D1-255, 3 priedo A dalį ir jame prašomus dokumentus; 

2. Žemės nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančio dokumento kopiją; 

3.   Sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, plano kopiją; 



4. Įgaliojimą (jei prašymą teikia įgaliotas asmuo) arba bendraturčių sutikimą (įgaliojimą), patvirtintą 

notaro (jei žemės sklypas, kuriame planuojama veisti mišką, valdomas bendra daline arba jungtine 

nuosavybės teise). 

5. Informacija ir dokumentai, kuriuos 

turi gauti institucija 
Valstybės registruose arba kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esanti informacija.  

Esant poreikiui, Žemaitijos nacionalinių parko direkcija bendradarbiauja su kitais fiziniais bei juridiniais 

asmenimis ir gauna iš jų informaciją, būtiną poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumui 

nustatyti. 

6. Administracinės paslaugos teikėjas Turintis įgaliojimus teikti šią paslaugą Gamtos skyriaus specialistas. 

7. Administracinės paslaugos vadovas Direktorius Ramūnas Lydis, tel. 8 448 49337,  

el. p. ramunas.lydis@zemaitijosnp.lt  

8. Administracinės paslaugos 

suteikimo trukmė 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos gauti prašymai išduoti išvadas išnagrinėjami per 15 darbo dienų 

nuo jų gavimo dienos.  

9. Administracinės paslaugos 

suteikimo kaina (jei paslauga 

teikiama atlygintinai) 

Paslauga teikiama neatlygintinai  

 

10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys 

ir prašymo turinys 

Prašymas parengti ir pateikti išvadas rašomas laisvos formos  

Prašymas turi būti asmens pasirašytas, jeigu kreipiasi fizinis asmuo – nurodytas jo vardas, pavardė, 

gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono numeris, jeigu kreipiasi juridinis asmuo – pavadinimas, kodas, 

buveinės adresas, kontaktinis telefono numeris. 

11. Administracinės paslaugos teikimo 

ypatumai 

Administracinė paslauga galutinė. 

12. Paslaugos tipas Neelektroninė paslauga. 

13.  Priedas  Planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms 

reikšmingumo išvadų rengimo ir teikimo sekos schema 

 

 

 

 

 


