LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
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ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR VALSTYBINĖS MAISTO
IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2011 M. BIRŽELIO 30 D.
ĮSAKYMO Nr. D1-533/B1-310 „DĖL LAUKINIŲ GYVŪNŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. balandžio 30 d. Nr. D1-251/B1-286
Vilnius
P a k e i č i a m e Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m.
birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 „Dėl laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių
patvirtinimo“:
1. Pakeičiame 12.3.1. papunktį ir jį išdėstome taip:
„12.3.1. kai šie gyvūnai laikomi ir (arba) kryžminami mokslinių tyrimų tikslais ir turint
AAA leidimą naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui, išduotą vadovaujantis Taisyklių VI
skyriaus reikalavimais;“.
2. Pripažįstame netekusiais galios 79, 80, 81 ir 82 punktus.
3. Pakeičiame 84 punktą ir jį išdėstome taip:
„84. Iškamšų gamintojas gali paimti visų rūšių laukinius gyvūnus ar jų dalis iškamšų
gaminimui tik iš asmenų, pateikusių laukinių gyvūnų ar jų dalių teisėtą įsigijimą patvirtinančius
dokumentus ar jų kopijas. Jeigu dėl iškamšos pagaminimo kreipiasi asmuo, neturintis laukinių
gyvūnų ar jo dalių teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų, iškamšų gamintojas apie tai ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas raštu (arba el. paštu) informuoja AAD. Asmenys, gaminantys ar laikantys
saugomų rūšių laukinių gyvūnų iškamšas, privalo turėti jų teisėtą įsigijimą patvirtinančius
dokumentus ar jų kopijas.“.
4. Pripažįstame netekusiu galios 85 punktą.
5. Pakeičiame 86 punktą ir jį išdėstome taip:
„86. Iškamšų gamintojas privalo:
86.1. turėti laukinių gyvūnų, iš kurių gaminamos iškamšos, teisėtą įsigijimą
patvirtinančių dokumentų kopijas;
86.2. leisti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams patikrinti ar apžiūrėti
gamybines patalpas, šaldytuvus, turimus gyvūnus, iškamšas;
86.3. laikytis Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių laukinės gyvūnijos
naudojimą, reikalavimų.“.
6. Pripažįstame netekusiu galios 87 punktą.
7. Pripažįstame netekusiu galios VIII skyrių.
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