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Gamtos apsaugos asociacijos ,rBaltiJos vilkas., skundas
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vilkq sumediiojimo per 2012-2013 metg medlioklGs sezonfl limito patvirtinimo
panaikinimo

2012 m. liepos 13 d.
Vilnius

1. Parei5kejo Gamtos apsaugos asociacijos ,,Baltijos vilkaso' (toliau - Asociacija) vienas iS
veiklos tikslq, nustatlrhl Asociacijos istatq @riedas Nr. 2) 4 punkte, yru gi"ti vies4ii
interes4 gamtos apsaugos klausimais. {gyvendindama Si tiksl4 *o"iu.i.iu skuaZiu
Aplinkos ministo isakymE Nr. D1-476 del vilkq sumediiojimo per Z1lZ-ZAn mefi1
medZiokles sezon? limito patvirtinimo (toliau - SkundZiamas isakymas) (priedas Nr.
4).

2- Vadovaujantis Administraciniq bylq teisenos istatymo (toliau - ABTD 35 st., skundas
paduodamas pagal SkundZiamE isalcymq priemusios institucijos Luveines viet4 -Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Pra5ymas d6l temino skundui paduoti atnaujinimo

3. Administracffil bylq teisenos istatymo (toliau - ABTD 33 str. nustato 1 men. termin4
skundui paduoti. SkundZiamas isakymas paskelbtas Valstybes Ziniose, 2012, Nr. 64-
3248 t Parei5kejui nebuvo iteiktas, todel paskelbimo diena laikytina suZinojimo apie
SkundZiam4 isakyma dien4 t.y.2012 m. birielio 7 d. Atitinkamai, menesio terminas
susina 2012 m.liepos 7 d.., t.y. nedarbo d.o4, todel terminas Siam skundui paduoti
sueina pirmqi+ po Sios dienos einandi4 darbo dien4 -za1,2m. hepos 9 d.

4- Parei5kejas visq pirma paiyrnt, kad terminas skundui paduoti praleistas itin neZymiai -t.y. keturiomis dienomis. Teismq praktikoje yra patvirtinta, i<ad ABTI nuostatos del
galimybes atraujinti termin4 turi buti taikomos vadovaujantip teisingumo irprotingumo
kriterijais (pra5ome fu., pvz. Lietuvos vyriausiojo administuacinio teismo 2012 m.
birtelio 22 d'. nutafi adm.b. Nr. A5-520-408-12, taip pat 2012 m. sausio 13 d. nutarti
adm.b. Nr. A5-602'7012012). Teismq praktikoje yra pasis.akyta, kad asmeniui elgiantis
sqiiningai ir kreipusis savalaikiai, bet ne i t4 gindq nagrinejimo institucijq,-ir tos
institucijos atsalcym4 del Zinybingumo nebuvimo gavus jap suejus terminui skundui
paduoti, jei terminas praleistas nebnniai (pvz. 18 dienq), toks terminas turetq biiti



5.

atnaujinamas (pra^Some fo.,pvz. Siautiq apygardos teismo 2012m. birZelio 27 d,. nfizrrq
adm.b. Nr.2-274-12412012, taip pat Lietuvos Aukldiausiojo Teismo 2006 m. gruodZio
15 d. c.b. Nr. 3K-3-66412006, taip pat 3K-3-454/2007).

PareiSkejas, laikydamasis ABTf nustatSrto termino bei vadovaudamasis ABT] 28 str.,
padave skunda del Skundiiamo isakymo - individualaus teises akto - panaikinimo
Vyriausiajai administracinei gindq komisijai. Tadiau Vyriausioji administraciniq gindq
komisija 2012 m.liepos 12 d. sprendimu, kuri Parei5kejas gavo 2012 m.liepos 13 d.,
atsisake priimti skundq kaip neZinybingq komisijai, nurodydama, kad ABT| 56 str.
nustato, kad ginant vieSqii interes4 skundai turi bfrti paduodami tiesiogiai teismui. Todel
Parei5kejas nedelsiant t.y.tqpadi4 dien6 kai gavo Vyriausiosios administraciniq gindq
komisijos sprendim4 (Priedas Nr. 1), teikia skunda su pra5ymu atraujinti termin4
Vilniaus apygardos administaciniam teismui.

Pabreftin4 kad ABTI naudojama s4voka ,,teise kreiptis i teism4" ai5kinant bendrame
kontekste apima ir kreipim4si i administraciniq gindq komisijas. ABU yra taikomas ir
administaciniq gindq komisijoms. ABTI 4-6 str. ivardija teisg ,,kreipis i teism4",
tadiau tai bendro pobiidZio noflna, taikoma visiems administraciniams gindams, tame
tarpe nagrinejamiems administaciniq gindq komisijos. ABTI antasis skirsnis
,,administraciniq teismq kompetencija" vardina bylas, kurias sprendZia administraciniai
teismai, tame tarpe ir bylas, del kuriq yra privaloma kreiptis i administraciniq gindq
komisij4 priel kreipiantis i atitinkamE administracini teism4. Tad ABT{ itvirtinta,,teise
laeiptis i teism4" tokiame kontekste reik5tq tiek kreipim4si i administracinius apygardq
teismus ir Vyriausiaii administracrni teism4, tiek ir laeipim4si i administaciniq gindq
komisijas. ABTI 56 st. nuostata taip pat yra bendro pobfldiio nuostata del ,,teises
kreiptis i teism4", nustatanti subjektus kurie gali laeiptis del vie5ojo intereso gynimo.

Todel ABU kontekste 56 str. itvirtinta teise kreiptis i teism4 del vie5ojo intereso
gynimo neturetq btiti interpretuojama siaurai ir turetq pfiti suprantama tik kaip
nurodanti kokie subjektai turi teisE ginti vie54ji interes4 ABU rurstatlrta tvarka. Todel
ABTI numatant galimybg skqsti centrinio administravimo subjekto priimte individualq
administracrni akt4 Vyriausiajai administraciniq gindq komisijai yra visi5kai neaiBku,
kodel tokia teise turetq bflti atimama i5 subjekto, kuris skundiia individualq teises akt4
vieSojo intereso gynimo interesais.

Parei5kejas taip pat atkreipia demesi, kad nera jokiq oficialiq iSai5kinimr4, teismo
nutardiq konkrediai del ABTI 56 str. turinio, kaip nustatandio kitoki4 nei bendroji
tvarka del individualaus teises akto skundimo ir uikertandio ke1i4 pasinaudoti spardiu
administracinio gindo sprendimo mechanizrnu, todel tokia ABTI 56 str. siaurinanti
interpretacija Parei5kejui negalejo biiti Zinoma.

Del destomq aplinkybiq bei atsiivelgiant i ypatinee vieSojo intereso gynimo svarb4,
praSome lailryti, kad terminas skundui paduoti buvo praleistas del svarbiq prieZasdiq ir,
vadovaujantis ABT| 34 sh. 1 d., afiraujinti termin4 skundut del SkundZiamo isalrymo
paduoti.

SkundZiamas isakymas panaikintinas, nes neatitinka teis€s nonnq

10. Skundffamame isakyme nustat5rta, kad vadovaujantis Vilko populiacijos gausos
reguliavimo planu, bttent - 16.l p. (Priedas Nr. 5), 2012*2013 metq medZiokles

7.

9.



sezonui nustatomas 50 vilkr+ sumediiojimo limitas. Manome, kad SkundZiamas

isakymas neatitinka 2012 m. vasario 17 d. Aplinkos ministro isalqnno Nr. Dl-154,
kuriuo patvirtintas Vilko gausos reguliavimo planas, to(el pra5ome ji panaikinti
vadovaujantis Administraciniq bylq teisenos istatymo 15 straipsnio I dalies I punktu.
Toliau Siq pozicij4 destome detaliau.

SkundZiamas [sakymas yra individualus teists aktas

1 1. ABTI 2 sf. l0 d. 14 p. nustato, kad individualus teises aktas yra ,,vienkartinis teises
taikymo affias, skirtas konlveiiam subjehui ar individuolias poiymiais apibildintq
subjeldq grupei".

12. Teismq praktikoje yra paai5kinta kad skiriamasis indiviflualaus ir norminio akto
bruoZas yra tai, kad norminiu administraciniu aktu yra nustatomos teises noflnos, o
individualiu - jos yra taikomos; norminiai teises aktai itvirtina bendro pobfidZio
nurodymus visuomeniniq santykirtr dalyviams, orientuojami i ateiti ir numat5rti tai$
daug kartq (praSome Zr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. geguies
l0 d. nutarti adm.b. Nr. A-520-2270-l2,taip pat 2003 m. kovo 24 d. nutarti adm.b. Nr.
A5-63t2003).

13.2012 m. vasario 17 d. Aplinkos ministras prieme isalqrma Nr. D1-154. Siuo isakymu
buvo patvirtintas Vilko gausos reguliavimo planas (toliau - Planas). Plane buvo
itvirtintos (i) nuostatos del vilko populiacijos btikles vertinamqiq kriterijq (koks
populiacijos dydis laikomas patenkinamu), (ii) vilkq apskaitos, taisykliq kaip ji
vykdoma, siekiant nustatSrti vilko populiacijos situacij4, (iii) vilkq sumedZiojimo limito
nustatymo taisykles, atsiZvelgiant i apskaitos rezultatus. Taigi isalcymas Nr. Dl-154
nustate bendro pobfidZio nurodymus, orientuotus I ateiti ir buvo numatSrtas taikyti daug
kartq. Atitinkamai, isakymas Nr. Dt-154 yra norminis teises aktas.

14. SkundZiamas isakyrnas buvo priimtas vadovaujantis norminiu teises aktu - isakymu Nr.
D1-154, biitent - igyvendinant Plano 16 punkta ir nustatant vienkarting taisyklg - vilkq
sumedZiojimo limitq 2012-2013 metq vilkr+ medZiokles sezonui. SkundZiamas

isalrymas yra skirtas apibreZtam individq ratui - medfiotojams, turintiems teisg
mediioti Lietuvos Respublikos teritorijoje, laikantis MedZiokles Lietuvos teritorijoje
taisykliq. Taigi SkundZiamas isalrymas savo savybemis yra individualus teises aktas.

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

Parei5kdjo teis6 pateikti skund4 d6l Skundliamo fsat<ymo panaikinimo

16. ABTI 5 str. 3 d. 3 p. suteikia teisg asociacijai istatymq numatytais atvejais ginti vieB4ii
interes4. T4 patvirtinta ir teismq praktika (pra5ome h. Lietuvos vyriausiojo
administacinio teismo 2010 m. gruodZio 9 d. nutarti adm.b. Nr. A556-39312010, A3-
l1-04, A7-720-04, taip pat 2010 m. kovo 19 d. nutarti adr4.b. Nr. A5822-12512010),
nurodanti, kad jei konkrediarne istatyme yra numat5rta suinteresuotos visuomenes teise
kreiptis del vie5ojo intereso gynimo gindijant sprendimq teisqtumq tuomet organizacija
gali pateilti toki skund4



17. Aplinkos apsaugos [statymo 7 str. suteikia toki4 teisg - pustato, kad suinteresuota
visuomene turi teisE LR istatymq nustat5rta tvarka kreiptis del vie5ojo intereso gynimo
uZgindijant sprendimq, veiksmq ar neveikimo aplinkos ir jos apsaugos bei gamtos
i5tekliq naudojimo srityje materialini ar procesini teisetum4.

18. Atitinkamai, PareiSkejas, bfldamas Gamtos apsaugos asociacija, kurios pagrindine
veikla yra susijusi su gyviinijos apsauga (Priedas Nr. 2), turi teisg vadovaujantis AB:fl
5 st. 3 d. 3 p. ir Aplinkos apsaugos istatymo 7 str. pateilcti Si skunda del akto -
SkundZiamo isfirmo - panaikinimo.

Teisinis Skundiiamo isakymo panaikinimo pagrindas

19.2012 m. vasario 17 d. Aplinkos ministo isakymu Nr. D1-154 buvo patvirtintas Vilko
gausos reguliavimo planas - norminis aktas, nustatantis, be kita ko, bendr4sias
taisykles, kuriomis vadovaujantis yra nustatomas kiekvieno konkretaus vilkq
med2iokles sezono vilkq sumedZiojimo limitas.

20. Plano 16 punktas nustato, kad:

,,16. Aplinkos ministeriia. sielcdams uhtilvinti. lwd vilh| populiacija nebutr4 maiesne kaip.
minimalus siqbinas vilka populiacijos btdis. ir atsiivelgdama ! tyrimq duomenis ir kitq
mol<sling informacijq, Gamtos tyrimq centro naudotq rengiant 2011 m. birielio 17 d.
sutarties su Aplinkos ministerija Nr. AAfuP 11-1j-up ,,Vilko populiacijos valdymo plano
parengimas" atoskoitq, Helwienam vilkq mediiokles sezonui tvirtina sumediiojimo limitq,
atsiZvelgiant i iias sqlygas:

16.1. iki 20026 nuo vilko populiacijos dydiio, gauto atliekaw GeneralinOs miikrl urddijos
prie Aplinkos ministerijos organizuojamq apskaitq valstybiniuose miih,tose, arba iki 10 %
nuo vilko populiacijos dydiio, gauto pagal mediiotojrl Mediioldes Lietuvos Respublikos
teritoriioie taisykliq jj.3 punloe nustagrta tuarka pateihus ir Aplinkos ministerijos
apibendrintus duomenis apie populiacijos dydj visuose Lietuvos mediiakles plotuose.
SumedZiojimo limitas nustatomas pasirenkant maiesn! ii nurodytq apslmiiiuottt dydh4;

16.2. esant minimaliam sieWinam ar maies&iam uZ minimahl,sieldinq vilka populiaciios.

ministeries atlihos apslmitos rezultatus ir doromos ialos btdi bei pasiskirfymq. Vilko
populiacijai maiejant toliau, sumediiojimo limitas nustatomas dvigubai maiesnis, nei
nttmatoma 16.1 punHe. Jei sumaiinus limitq kitais metais populiacija dar maieja, vilhq
mediiokle uidraudiiama ir taiknmos kitos apsaugos priemonds;

16.3. pagal apskait6, atlih4, kaip numatyta 22 ir 23 punhuose, duomenis virfiijus ilkiit(ai
leistinq (maksimalq) dydi, Plano 16.1 punhe numatytas vilh| sumediiojimo limitas
didinamas dvigubai;

16.4. limitas, nustatomas pagal 16.1 ir 16.3 punhq reilcalavimus, negali sumaiinti vilko
populiacijos iemiau minimalaus sieWino dydiio ribos;

16.5. iei del nepalankiq gamtiniq sqlygq (pvz., nesant sniego) negalima atlihi 16.1 punhe
numatytos apsknitos Qr surinWi duomenq, nustatomas dvigubai maiesnis praejusio
mediioHds sezono limitas ;

16.6. sumediiojimo limitas gali bnti nustatomas hitolcs nei pagal 16.1, 16.2 ir 16.3
punhuose nurodytus reikalavimus, atsiivelgiant i vilko populiactjos bfrklg gretimose
valstybLse. Tam bfrtinas atskiras sprendimo pagrindimas.



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

ZZ.Yadovatjantis Plano 16.2 punktu, esant minimaliam siektinam populiacijos dydZiui,
sumedliojimo limitas rajonuojamas pagal Generalines mi5kq uredijos 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 dydZiai yra nustatomi bttent pagal apskait5rhtr

valstybiniuose mi5kuose vilkq skaidiq.

23. Paskutine vilko populiacijos apskaita valstybiniuose mi5kuose buvo atlikta 2A12 m.
pavasari. Jos metu apskaityta 250 vilkq, t.y. minimalus siektinas vilko populiacijos
dydist. Todel, remiantis Plano 16.2 punktu, sumediiojamas limitas privalo bfiti
rajonuojamas, taip pat atsiZvelgiant i vilkq darom4 Za14 skirtingose vietovese ir siekiant
iSlailryti gyvybing4 vilko populiacij 4.

24. Aplinkos ministro SkundZiarnu isakymu D1476 mediiokles limito rajonavimas
nenumatomas. SkundZiamas isalrymas priimtas - "ilkrl 

sumedZiojimo limitas 2012*
2013 medZiokles sezonui nustat5rtas - vadovaujantis Plano 16.1 punktu (tai paZodZiui
nurodyta SkundZiamame isakyme). Kadangi 2012 m. apskaitoje buvo nustagrtas 250
vilkq skaidius - t.y. siektinas minimalus - vilkq sumedZiojimo limitas ateinandiam
medZiokles sezonui turejo bflti nustatytas vadovaujantis Plano 16.2 punkte itvirtintomis
taisyklemis.

25. Todel SkundZiamas isalrlnnas ]rra priimtas paieidZiant norminio akto - Aplinkos
ministro isakymu Nr. D1-154 patvirtinto Plano nuostatas - ir atitinkamai yra neteisetas
ir naikintinas.

26, Atsiixelgiant i Siq metq vilko populiacijos apskaitos rezultatus - 250 individq - yra
akivaizdu, kad 50 vilkq (penktadalis apskaitos metu suskaiEiuotq individq) medZiokles
limitas kelia rimt4 gresmg vilko populiacijai, ypad atsiZvelgiant, kad vilko populiacija
yra jaufri ir kitiems faktoriams, kurie gali toliau maZinti jos dydi.

27.20ll m. apskaitos duomenimis, vilko populiacda sieke 300 individq. Remiantis Siais
duomenimis, buvo nustat5rtas 5 vilkq sumedZiojimo limitas 2017-2012 m. mediiokles
sezonui, o iki medZiokles sustabdymo buvo sumediliota 1l vilkq. 2012 m. apskaitos
duomenimis buvo nustat5rta jau tik 250 individq.

28. Vadovaujantis LR aplinkos minisho 2006 m. birZelio 7 d. isalrymu Nr. Dl-284 vilkas
ifrauktas i ,,Europos bendrijos svarbos grufrnq ir augolq rfrSiq, kuriq emimui ii gamtos
ir naudojimui gali biiti taikomos tvarlcymo priemonis, sqroiq". LR saugomq gyvfinq,
augalq ir grybq rii5iq istatymo 2 sfi. 18 d. nustato, kad ,,Saugoma riliis - nykstanti,
paieidiiamo, reta arba endemind gnfrnq, augalq arba grybry rfiiis, iio istatymo
nustatyta tvarka ira$tta i Lietuvos Respublikos saugomq gnfrrug, augalq ir grybq rfrYir1

sqraiq ir (arbo) Eurapos bendrios svorb " ir tokiu
atveju pagal 5i istatym4 gali bfiti rengiamas saugomos r05ies - vilko - apsaugos
plana$. Todel siekiant apsaugoti paleidiianq gyv[nijos rEii, vilkams turetq b0ti

I Duomenys yra pateikiami Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje http://www.am.lWVarticle.php3?
article:id: l 1860



skiriamas ypatingas demesys ir apsauga. Siekiant Sio tikslo LR aplinkos ministro 2012
m. vasario 17 d. isakymu Nr. D1-154 tki2012 m. liepos I d. turejo bEti parengtas Vilko
populiacijos valdymo planas, kuris, be kita ko, turi numat5rti principui, kuriais
vadovaujantis bfltq nustatomas vilkq sumediiojimo limitas. Kadangivilkg medZiokles
sezonas prasides tik spalio 15 d., nera suprantama, kodel taip skubama nustafirti vilkq
sumedZiojimo limit4, nelaukiant, kol bus parengtas vilko populiacijos valdymo planas. 

-

29.Liettwayra ratifikavusi Jungtiniq Tautq Organizacijos biologines ivairoves konvencijq
Nykstandiq laukines faunos ir floros rii3iq tarptautines ppekybos konvencij4, Berno
konvencij4 del Europos laukines gyvunijos ir augalijos bei natdraliq buveiniq apsaugos.
Visos Sios tarptautines konvencijos ipareigoja LietuvE tinkamai saugoti faun4, taip-pat
ir vilkus.

30. Be to, Lietuva, kaip Europos S4iungos nare, privalo laifcytis Gamtiniq buveiniq ir
laukines gyviinijos bei augalijos apsaugos direktyvos (92l43tEEC, toliau - Buveiniq
direktyva) nuostatq. Nors Lietuva, stodama i Europos SqiungA i5siderejo iSimti vilkams
Buveiniq direktyvoje, tai darydama ji nurode, kad Lietuvoje yra apie SSO vittq
populiacija ir isipareigojo, gavusi iiimti, i5lailqrti stabili4 vilko populi*ijqr. Siuo metu,
pagal oficialiq apskaiq duomenis, vilko populiacija yra kur kas maZesnio dydZio.

31. Atkreiptinas demesys, kad aplinkos apsauga yra ypatingos svarbos viesasis interesas.
Siekiant apsaugoti viesqii interes4, teismas turi buti itin aktyvus nagrinedama skundus.
Todel nustadius bet koki pagrind4 Skundfiamo isalcymo panaikinimui, iis turi bfrti
panaikintas ir viesasis interesas - aplinkos apsauga - tinkamai apsaugotas.

Tailcytinos reikalavimo uEtikrinimo priemon6s

32. ABTI 71 str. nustato, kad esant motyvuotam proceso dalyviq praiymui, gali b6ti
taikomos reikalavimo uftikrinimo priemones. Jos taikomos tuo atveju, jei iesiemus
uitikrinimo priemoniq, teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti
negalimas. ABTI 71 str. 2 d. 3 p. leidZia teismui laikinai sustabdyti gindijimamo akto
galiojim4.

33. SkundZiamas isakymas nustato vilkq sumedZiojimo limltq vilkq medZiokles sezono
metu. NesustabdZius SkundXamo isakymo galiojimo, bEsimo teismo sprendimo
ivykdymas gali pasidaryti neimanomas. Prasidejus vilkq medZiokles sezonui pagal
Plan4, SkundZiamo isalcymo pagrindu medZiotojai galeq nerajonuojant medZiokles
(atsiZvelgiant i tai, kur vilkq daugiau, kokiuose rajonuose yra darLmu 

"ittq 
ZaIa, kur jq

populiacija stipresne, o kur kritines bfrkles ir pan.) sumediioti 50 vilkq visoje Lietuvls
teritorijoje3.

34. Sumediiojus vilkus visoje Lietuvos teritorijoje nebebfrtrtr imanoma net ir teismui
panaikinus SkundZiama isakyma atstat5rti buwsios situacdos; nebebgtq imanoma
rajonuoti medZiokles sutinkamai su norminiu teises aktu * Aplinkos minisfio-isalqrmu
Nr. D1-154. Visoje Lietuvos teritorijoje sumedZiojus penktadali vykdytoj. 

"ittqapskaitde nustat5rto vilkq skaidiaus tiketinas lokalus vilkq i3naikinimas ieritorijose, ktr

2 Pralome Zr' Lietuvos Respublikos Vyriausyb€s 2000 m. rugpjEdio l7 d. nutarimas Nr. 935 del Lietuvos
Respublikos derybiniq pozicijq derybose del narystes Europos s4iungoje patuirfinimo
3 i5slcyrus saugomas teritorijas



jq yra nedaug ir jie nedaro Zalos iikininkams. Taip btitq paZeisti Lietuvos tarptautiniai
isipareigojimai ir nacionaliniai teises aktai, nebesant galimybes 5i4 situacij4 i5taisyti.

35. Lietuva stodama i Europos SAiunge derybose del i5imdiq vilkq apsaugai (leidZiant
medZioti) yra isipareigojusi i5lailcyti tinkamq vilko populiacijos dydi (nurodydama, kad
Lietuvoje yra 550 vilkq) ir paplitim44. Paskutineje vilkq apskaitoje suskaidiuota 250
vilkq. Pagal Plan4 tai yra minimalus siektinas vilkq sftaidius ir privaloma imtis
priemoniq jam bent jau iSlaihrti. SkundZiamu isakymu nustatSrtas sumediiojimo limitas
siekia penktadali Sio skaidiaus ir nesustabdZius SkundZiamo isalcymo bus ne tik
negriZtamai paZeistas norminiu aktu iwirtintas Planas, bpt ir Lietuvos tarptautiniai
isipareigojimai aplinkosaugos srityj e.

36. AtsiZvelgiant i tai yra biitina tairyd reikalavimo uitikrinimo priemones, nes yra itin
didele n*a, kad nesustabdZius SkundZiamo isalqano galiojimo, biisimas teismo
sprendimas taps neigyvendinamu.

37. Vadovaujantis ABTI 71 str. 3 d., Parei5kejas pra5o teismo iSnagrineti pra5ym4 taikyti
reikalavimo uZtikrinim4 ir j[ patenkinti.

Skundas pasira5omas igalioto asmens

38. PareiSkejo atstovo Vaido Balio igaliojimus veikli PareiSkgjo vardu pateikiant skund4
del SkundZiamo isalcymo panaikinimo patvirtinantys ParelSkejo istatai bei Parei5kejo
tarybos sprendimas pridedami kap2 ir 3 priedai.

D6I Zyminio mokesEio

39. Vadovaujantis ABT{ 40 str. I d. 7 p., organizacijq kreipimaisi del vieSojo intereso
gynimo nera apmokestinami 4rminiu mokesdiu.

40. Teismui del kaikokiq prieZasdiq laikant, kad Zyminis mokestis paduoti Siam skundui
turefi+ bflti mokamas, Parei5kejas pazymi, kad yra ne pelno siekianti asociacija ir
pateikia 5i skund4 gindama vieS4ji interes4. AtsiZvelgiant i tai, Parei5kejas praSo atleisti
nuo lyminio mokesdio mokejimo.

PareiSk6jo pra3ymai

41. Remiantis tuo, kas i5desqrh auk5diau bei vadovaujantis, be kito ko, ABTI 5 str., 34 str.
I d.,40 str. 1 d., 56 str., 88 str. 2 p., praSome:

l. Atraujinti termin4 skundui dOl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m.
birZelio 5 d. isakymo Nr. D1-476 del vilkq sumedZiojimo per 2012-2013 metq
medZiokles sezon4 limito patvirtinimo paduoti, ir priimti skundq nagrineti;

2. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos minisfio 2012 m. birZelio 5 d. isakyma
Nr. Dl-476 del vilkq sumedZiojimo per 2012-2013 metg medZiokles sezonq
limito patvirtinimo.
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Pridedama:

1. Elektroninio susira5inejimo bei Vyriausiosios administraciniq gindq komisijos 2012
m. liepos 12 d. sprendimo kopija;

2. Gamtos apsaugos asociacijos ,,Baltijos vilkas" istatq koprjq
3. Gamtos apsaugos asociacijos,,Baltijos vilkas" tarybos sprendimo kopija;
4. LR aplinkos minisEo 2012 m. birielio 5 d. [salrymo Nr. D1476 d€l vi[rq

sumediiojimo pt 2012-2013 metq mediiokles sezonq limito patvirtinimo kopiju;
5. LR aplinkos ministno 2012 m. vasario l7 d. isakymo Nr. D1-154 ddl vilko

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

GAA,Baltijos vilkas" tarybos pirmininkas
Vaidas Balys lllar)
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