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Gamtos apsaugos asociacijos ,Baltijos vilkts., skundas
d0l Lietuvos Respublikos aplinkos ministro20L2 m. birdelio 5 d. isalrymo Nr. D1-476 dbl

vilkq sumedZiojimo per 2012-2013 metq medlioklGs sezong limito patvirtinimo
panaikinimo

2Al2m.liepos 9 d.
Vilnius

1. PareiSkejo Gamtos apsaugos asociacijos ,,Baltijos vilkas" (toliau - Asociacija) vienas i5
veiklos tikslrtr nustat5rh4 Asociacijos istatg (Priedas Nr. 1) 4 punkte, yra ginti vie5qii
interes4 gamtos apsaugos klausimais. fgyvendindama 5i tiksl4 asociacija skundZia
Aplinkos ministo isakyma Nr. D1-476 del vilkq sumedZiojimo per 2012-2013 metq
medZiokles sezon? limito patvirtinimo (toliau - Skundiiamas isakymas) (Priedas Nr.
3).

2. Administraciniq bylq teisenos istatymo (toliau - ABTD 33 str. nustato I men. terminq
skundui paduoti. SkundZiamas isakymas paskelbtas Valstybes Ziniose, 2012, Nr. 64-
3248 tt Parei5kejui nebuvo iteiktas, todel paskelbimo diena laikytina suZinojimo apie
SkundZiama isalqzma diena, t.y. 2Al2 m. birZelio 7 d. Atitinkamai, menesio terminas
sueina 2012m.liepos 7 d.,t.y. nedarbo dien4, todel 5is skundas paduodamas pirm4i4 po
Sios dienos einandi4 darbo dienq * 2012 m. liepos 9 d., ir yra paduotas nepraleidus
ABTI nustat5rto termino.

3. Vadovaujantis ABTI 28 str., skundas del individualaus administacinio aho, priimto
centrinio valstybinio administravimo subjekto pateikiamas Vyriausiajai adminisfiaciniq
gindq komisijai.

4. SkundZiamame isakyme nustaqrtq kad vadovaujantis Vilko populiacijos gausos
reguliavimo planu (Priedas Nr. 4) 20L2-2013 metrtr mediiokles sezonui nustatomas 50
vilkq sumedZiojimo limitas. Manome, kad Skundiiamas isakymas neatitinka 2012 m.
vasario 17 d. Aplinkos minisffo isalqymo Nr. D1-154, kuriuo patvirtintas Vilko gausos
reguliavimo planas, todel pra5ome Vyriausiosios administraciniq gindq komisijos ji
panaikinti vadovaujantis Administraciniq bylq teisenos istatymo 15 straipsnio I dalies I
punktu. Toliau 5i4 pozicij4 destome detaliau.



SkundZiamas isalrymas yra individualus teisds aktas

5. ABTI 2 str. 10 d. 14 p. nustato, kad individualus teises aktas yra ,,vienkartinis teis1s
tailEmo aWas, skirtas konbeiiam subjektui ar individualias pofiimiois apibfidintq
subjektq grupei".

6. Teismq praktikoje yra paai5kinta, kad skiriamasis individualaus ir norminio akto
bruoZas yra tai, kad norminiu administraciniu aktu yra nustatomos teises normos, o
individualiu * jos yra taikomos; norminiai teises aktai itvirtina bendro pobodZio
nurodymus visuomeniniq santykiq dalyviams, orientuojami i ateiti ir numatyti tailqrti
daug kartq (praSome Zr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. geguZes

10 d. nutarti adm.b. Nr. 4-520-2270-12, taip pat 2003 m. kovo 24 d. nutarti adm.b. Nr.
As-63D0Ar.

7. 2Al2 m. vasario 17 d. Aplinkos ministas prieme isalqrmq Nr. Dl-154. Siuo lsakymu
buvo patvirtintas Vilko gausos reguliavimo planas (toliau - Planas). Plane buvo

iMrtintos (i) nuostatos del vilko populiacijos bukles vertinamqjq kriterijq (koks
populiacijos dydis laikomas patenkinamu), (ii) vilkq apskaitos, taisykliq kaip ji
vykdoma, siekiant nustat5rti vilko populiacijos situacijq (iii) vilkq sumedZiojimo limito
nustatymo taisykles, atsiZvelgiant i apskaitos rezultatus. Taigi isakymas Nr. D1-154
nustate bendro pobtdZio nurodymus, orientuotus i ateiti ir buvo numatlrtas tailryti daug
karh+. Atitinkamai, isakymas Nr. Dl-154 yra norminis teises aktas.

8. SkundZiamas isakymas buvo priimtas vadovaujantis norminiu teises aktu- isakymu Nr.
D1-154, biitent - igyvendinant Plano I6 punkta ir nustatant vienkarting taisyklE - vilkq
sumedZiojimo limit4 2012-2AB metq vilkq medZiokles sezonui. Skundfiamas

isalqmas yra skirtas apibreZtam individq ratui - medZiotojams, turintiems teisg
medZioti Lietuvos Respublikos teritorijoje, laikantis MedZiokles Lietuvos teritorijoje
taisykliq. Taigi SkundZiamas isalcymas savo savybemis yra individualus teises aktas.

9. Atitinkamai, skundas del SkundZiamo isakymo paduodamas tinkamai gindo sprendimo
institucijai.

PareiSkdjo teis6 pateikti skundq dil Skundiiamo isalrymo panaikinimo

10. ABTI 5 str. 3 d. 3 p. suteikia teisg asociacijai istatymq numat5rtais atvejais ginti vie5aji
interes4. T4 patvirtinta ir teismq praktika (pra5ome ir. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2010 m. gruodZio 9 d. nutarti adm.b. Nr. 4556-39312010, A3-
1l-04, A7-720-04, taip pat 2010 m. kovo 19 d. nutarti adm.b. Nr. A5822-12512010),
nurodanti, kad jei konkrediame istatyme yra numat5rta suinteresuotos visuomenes teise
krerptis del vie5ojo intereso gynimo gindijant sprendimq teisetumq tuomet organizacija
gali pateikti toki skundE.

ll.Aplinkos apsaugos istatymo 7 st. suteikia toki4 teisg - nustato, kad suinteresuota
visuomend turi teisg LR istatymq nustatyta tvarka laeiptis del vie5ojo intereso gynimo
uZginddant sprendimq, veiksmq ar neveikimo aplinkos ir jos apsaugos bei gamtos
i5tekliq naudojimo srityje materialini ar p.rocesini teisetum4.

12. Atitinkamai, Parei5kejas, bfldamas Gamtos apsaugos asociacij4 kurios pagrindine
veikla yra susrjusi su gyv[nijos apsauga @riedas Nr. 1), turi teisg vadovaujantis ABTI



5 str. 3 d. 3 p. ir Aplinkos apsaugos istatymo 7 str. pateikti 5i skundE del akto -
SkundZiamo isalrymo - panaikinimo.

Teisinis SkundZiamo isakymo panaikinimo pagrindas

13.2012 m. vasario 17 d. Aplinkos ministro isakymu Nr. Dl-154 buvo patvirtintas Vilko
gausos reguliavimo planas - norminis aktas, nustatantis, be kita ko, bendr4sias
taisykles, kuriomis vadovaujantis yra nustatomas kiekvieno konkretaus vilkq
medZiokles sezono vilkq sumedZiojimo limitas.

14. Plano l6 punktas nustato, kad:

,,16. +4plinkos ministerija. siekdama uitilcrinti. kad vilkq populiaciia nebfitq mailesne kaip.
minimalas siektinas vilko populiaciios 4vdis. ir atsiivelgdama ! tyrimq duomenis ir kitq
molrsling informacijq, Gamtos tyrimu centro naudotq rengiant 2011 m. birielio 17 d.
sutarties su Aplinkos ministerija Nr. AARP 11-13-vp ,,Vilko populiacijos valdymo plano
porengimas" ataskaitq, kiel<vienam vilkq mediiokles sezonui tvirtina sumediiojimo limitq,
atsiivelgiant i Sias sqlygas:

16.1. iki 20% nuo vilko populiacijos dydZio, gauto atliekant Generalinds miilq urddijos
prie Aplinkos ministerijos organizuojamq apskaitq valstybiniuose miikuose, mba iki I0 %
nuo villro populiacijos dydiio, gauto pagal mediiotojq MediiaHes Lietuvos Respublikos
teritorijoje taisykliq 3j.j punhe nustatyta tvarka pateilctus ir Aplinkos ministerijos
apibendrintus duomenis apie populiacijos dydi visuose Lietntos mediioHes plotuose.
Sumediiojimo limitas nustatomas posirenlmnt maiesni ii nurodyh4 apskaiiiuotrl dydiiq;

16.2. esant minimaliam siehinam ar maiesniam ui minimalqsiehinq vilko populiacijos-
dydZiui. sumediiojimo limitas raionuojamas pagal Generalines miikq uredijos prie Aplinkts
ministerios atlihos apskaitos rezultatus ir daromos ialos 4)di bei pasiskirstymq. Vilko
populiacijai maiejant toliau, sumediiojimo limitas nustatomas dvigubai maiesnis, nei
numatomo 16.1 punlcte. Jei sumaiinus limitq kitais metais populiacija dar maZeja, vilhg
mediioHi uidraudiiama ir taikomos kitos apsougos priemonds;

16.3. pagal apslcaitq, atliHq, kaip numatyta 22 ir 2j punktuose, duomenis viriijus frkiikai
leistinq (maksimah) dydi, Plano 16.1 punhe numatytas vilhg sumedZiojimo limitas
didinamas dtigubai;

16.4. limitas, nustotomas pagal 16.l ir 16.3 punWq reilmlavimus, negali sumaiinti villa
populiacijos Zemiau minimalaus sieWino dydiio ribos;

16.5. iei del nepalankiq gamtiniq sqlygq (pvz., nesant sniego) negalima atliHi 16.1 punWe
numatytos apskaitos ar surinbi duomenq, nustatomas dvigubai maiesnis pradjusio
mediiokles sezono limitos ;

16.6. sumediiojimo limitas gali bfiti nustatomas kitolcs nei pagal 16.1, 16.2 ir 16.3
punWuose nurodytus reikalavimus, atsiivelgiant i vilko populiacijos buklg gretimose
v als tyb4 s e. Tam biltinas at skir as spr endimo pogrindimas. "

15. Plano 7 punkte nustat5rta, kad minimalus siektinas vilko populiacijos dydis ya 250
individq. Vadovaujantis Plano nuostatomis, vilko populiaoijos dydis yra nustatomas
vykdant kasmetines apskaitas.

16. Vadovaujantis Plano 16.2 punktu, esant minimaliam siektinam populiacijos dydZiui,
sumedZiojimo limitas rajonuojamas pagal Generalines mi5kq wedijos prie Aplinkos
ministerijos atliktos apskaitos rezultatus ir vilkq daromos Zalos dydi bei pasiskirstym4.
Generalines mi5kq uredijos apskaitos atliekamos valstybiniuose mi5kuose. Todel Plano



7 p. itvirtinti vilko populiacijos dydi,ial yra nustatomi bttent pagal apskaityq
valstybiniuose mi5kuose vilkq skaidiq.

17. Paskutine vilko populiacijos apskaita valstybiniuose mi5kuose buvo atlikta 2012 m.
pavasari. Jos metu apskait5rta 250 vilkq, t.y. minimalus siektinas vilko populiacijos
dydist. Todel, remiantis Plano 16.2 punktu, sumedZiojarnas limitas frivalo bfrti
rajonuojamas, taip pat atsiZvelgiant i vilkq darom4 Za14 skirtingose vietovese ir siekiant
i5lailqrti gyvybing4 vilko populiacrj4.

18. Aplinkos ministro isalcymu Dl-476 medZiokles limito rajonavimas nenumatomas.
SkundZiamas isakymas priimtas - vilkq sumedZiojimo limitas 2012-2013 medZiokles
sezonui nustat5rtas - vadovaujantis Plano 16.1 punktu. Kadangi 2012 m. apskaitoje
buvo nustatlrtas 250 vilkq skaiEius - t.y. siektinas minimalus - vilkq sumedZiojimo
limitas ateinandiam medZiokles sezonui turejo bEti nustat5rtas vadovaujantis Plano 16.2
punkte itvirtintomis taisyklemis.

19. Todel SkundZiamas isalqmras yra priimtas paieidZiant norminio akto - Aplinkos
ministro isakvmu Nr. D1-154 patvirtinto Plano nuostatas - ir atitinkamai ]rra neteisetas
ir naikintinas.

20. AtsiZvelgiant i Siq metq vilko populiacijos apskaitos rezultatus - 25A individq - yra
akivaizdu, kad 50 vilkq (penktadalis apskaitos metu suskaidiuotq individq) medZiokles
limitas kelia rimt4 gresmg vilko populiacijai, ypad atsiZvelgiant, kad vilko populiacija
yra jautri ir kitiems faktoriams, kurie gali toliau maZinti jos (ydi.

2l.20ll m. apskaitos duomenimis, vilko populiacija sieke 300 individq. Remiantis Siais
duomenimis, buvo nustat5rtas 5 vilkq sumedZiojimo limitas 2011-2012 m. mediioHes
sezonui, o iki medZiokles sustabdymo buvo sumedZiota 11 vilkq. 2012 m. apskaitos
duomenimis buvo nustagrta jau tik 250 individq.

Z2.Yadovaujantis LR aplinkos ministro 2006 m. birZelio 7 d. isalqrmu Nr. D1-284 vilkas
itrauktas i ,,Europos bendrijos svarbos gnilru4 ir augohl rfi{irg, hrir4 Cmimui ii gamtos
ir naudojimui gali bfiti taikamos tvarlrymo priemonis, sqroiq". LR saugomq gyrnrnq,
augalq ir grybq mBiq istatymo 2 s&. 18 d. nustato,kad ,,Saugoma riliis - nykstanti,
paieidiiama, reta arba endemind gtvilnq, ougalry arba gryb4 ruiis, iio lstatymo
nustatyta tvarka lraiyta i Lietuvos Respublikos saugomq gnilnq, augalry ir grybq riliir4
sqraiq ir (arba) Europos bendrios svarb " ir tokiu
atveju pagal 5i istatym4 gali b[ti rengiamas saugomos S5ies - vilko - apsaugos
planas. Todel siekiant apsaugoti paZeidhiama gyv[nijos rESi, vilkams turOtr+ biiti
skiriamas ypatingas demesys ir apsauga. Siekiant Sio tikslo LR aplirkos minisho 2012
m. vasario 17 d. isalqrmu Nr. D1-154 ikt2012 m. liepos 1 d. turejo bflti parengtas Vilko
populiacijos valdymo planas, kuris, be kita ko, turi numat5rti principus, kuriais
vadovaujantis biitq nustatomas vilkq sumedZiojimo limitas. Kadangi vilkq medZiokles
sezonas prasides tik spalio 15 d., nera suprantama, kodel taip skubama nustat5rti vilkq
sumedZiojimo limit4, nelaukiant, kol bus parengtas vilko populiacijos valdymo planas.

23. Lietuva yra ratifftavusi Jungtiniq Tautq Organizacijos biologines ivairoves konvencij4,
Nykstandiq laukines faunos ir floros rti5iq tarptautines prekybos konvencij4, Bemo

' Duomenys yra pateikiami Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje http://www.am.ltA/Varticle,php3?
arlicltid:11860



konvencijE del Europos laukines gyviinijos ir augalijos bei natdraliq buveiniq apsaugos.
Visos Sios tarptautines konvencijos ipareigoja Lietuv4 tinkamai saugoti fr*Q, taip pat
ir vilkus.

24.8e to, Lietuva, kaip Europos Sqiungos nare, privalo lai$rtis Gamtiniq buveiniq ir
laukines gyv[nijos bei augalijos apsaugos direktyvos (92143/EEC, toliau - Buveiniq
direktyva) nuostatq. Nors Lietuva, stodama ! Europos Sqiungq i5siderejo iSimti vilkams
Buveiniq direktyvoje, tai datydama ji nurod6, kad Lietuvoje yra apie 550 vilkq
populiacija ir isipareigojo, gavusi isimti, i5lailqrti stabili4 vilko populiacijqz. Siuo metu,
pagal oficialiq apskaitrtr duomenis, vilko populiacija yra kur kas maZesnio dydZio.

25. Atkreiptinas demesys, kad aplinkos apsauga yra ypatingos svarbos vieiasis interesas.
Siekiant apsaugoti vie5qii interesq Vyriausioji administaciniq gindq komisija turi btrti
itin aktyvi nagrinedama skundus. Todel Vyriausiajai administaciniq gindq komisijai
nustadius bet koki pagrindq Skundilamo isalrymo panaikinimui, Sis turi bflti panaikintas
ir vie5asis interesas - aplinkos apsauga - tinkamai apsaugotas.

Skundas pasiraSomas igalioto asmens

26. Parei5kejo atstovo Vaido Balio igaliojimus veikti Parei5kejo vardu pateikiant skund4
del SkundZiamo isakymo panaikinimo patvirtinantys PareiBkejo istatai bei PareiSkejo
tarybos sprendimas pridedami kaip 1 t2piedai.

PareiSk6jo pra5ymai

27. Remiantis tuo, kas i5desgrta auk5diau, bei vadovaujantis, be kito ko, ABTI 88 sh. 2 p.
Vyriausiosios administraciniq gindq komisijos pra5ome panaikinti Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birZelio 5 d. isalrymQ Nr. Dl-476 del vilkq
sumedZiojimo per 2012-2013 metq mediiokles sezon4 limito patvirtinimo.

Pridedama:

l. Gamtos apsaugos asociacijos ,,Baltijos vilkas" istatq kopija;
2. Gamtos apsaugos asociacijos,,Baltijos vilkas" tarybos sprendimo koprja;
3. LR aplinkos ministro 2012 m. birZelio 5 d. isakymo Nr. Dl-476 del vilkq

sumedZiojimo per2012-2013 metq medZiokles sezon4limito patvirtinimo kopija;
4. LR aplinkos ministro 2012 m. vasario 17 d. isalcynlo Nr. Dl-154 del vilko

populiacijos gausos reguliavimo plano patvirtinimo kopija;
5. Skundo su priedais koprja atsakovui.

2 Pra5ome h. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2000 m. rugpjtrCio 17 d. nutmimas Nr. 935 del Lietuvos
Respublikos derybinQ pozicijq derybose del narystes Europos S4iungoje patvirtfnimo

GAA,,Baltijos vilkas" tarybos pirmininkas ,
vaidas Balys 

/ru,


