LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. LIEPOS 1 D.
ĮSAKYMO NR. 352 „DĖL INTRODUKCIJOS, REINTRODUKCIJOS IR PERKĖLIMO
TVARKOS, INVAZINIŲ RŪŠIŲ ORGANIZMŲ KONTROLĖS IR NAIKINIMO
TVARKOS, INVAZINIŲ RŪŠIŲ KONTROLĖS TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ,
INTRODUKCIJOS, REINTRODUKCIJOS IR PERKĖLIMO PROGRAMOS
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2012 m. balandžio 5 d. Nr. D1-291
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. 352 „Dėl
Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos, Invazinių rūšių organizmų kontrolės ir naikinimo
tvarkos, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir
perkėlimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3505; 2007, Nr. 4-182; 2008, Nr. 70-2686;
2009, Nr. 137-6045; 2010, Nr. 74-3779)
1. Išdėstau nurodytąjį įsakymą nauja redakcija:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL INTRODUKCIJOS, REINTRODUKCIJOS IR PERKĖLIMO TVARKOS APRAŠO,
INVAZINIŲ RŪŠIŲ KONTROLĖS IR NAIKINIMO TVARKOS APRAŠO, INVAZINIŲ
RŪŠIŲ KONTROLĖS
TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ, INTRODUKCIJOS, REINTRODUKCIJOS
IR PERKĖLIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Biologinės įvairovės konvencijos (Žin., 1995, Nr. 69-1662) 8 straipsniu, Europos
laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos konvencijos (Žin., 1996, Nr. 91-2126) 11 straipsnio 2 dalimi,
Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2010, Nr.81-4218)
4 straipsnio 3 dalies 6, 7, 8 punktais, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių
įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2009, Nr.159-7200) 11 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos
laukinės augalijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1944) 15 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 „Dėl Lietuvos Respublikos laukinės augalijos
įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 1999, Nr. 109-3189) 2.2 ir 3.4 punktais:
1. Sudarau Invazinių rūšių kontrolės tarybą:
Selemonas Paltanavičius – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Biologinės
įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas, tarybos pirmininkas;
Sigutė Ališauskienė – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Biologinės įvairovės
skyriaus vyriausioji specialistė, tarybos pirmininko pavaduotoja;
Kristina Klovaitė – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Biologinės įvairovės
skyriaus vyriausioji specialistė, sekretorė.
Nariai:

Kęstutis Arbačiauskas – Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto Hidrobiontų evoliucinės
ekologijos laboratorijos vedėjas, vyresnysis mokslinis bendradarbis;
Linas Balčiauskas – Gamtos tyrimų centro direktoriaus pavaduotojas mokslui ir studijoms,
Žinduolių ekologijos laboratorijos vadovas;
Algis Dranseika – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės
skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas;
Zigmantas Gudžinskas – Gamtos tyrimų centro Floros ir geobotanikos laboratorijos vyresnysis
mokslo darbuotojas;
Rūta Jankauskienė – Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Mikrobiologinių
tyrimų skyriaus vedėja;
Ernestas Kutorga – Vilniaus universiteto Botanikos ir genetikos katedros darbuotojas;
Kęstutis Motiekaitis – Aplinkos apsaugos agentūros Gyvūnijos naudojimo kontrolės skyriaus
vedėjas;
Sergej Olenin – Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto
tarybos pirmininkas, vyriausiasis mokslo darbuotojas;
Audrius Skridaila – Vilniaus universiteto Botanikos sodo direktorius;
Grita Skujienė – Vilniaus universiteto Zoologijos katedros darbuotoja;
Vidas Stakėnas – Lietuvos miškų instituto Ekologijos skyriaus vedėjas;
Laima Vaitonytė – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Žuvininkystės politikos
skyriaus Žuvininkystės produktų ir rinkos poskyrio vedėja;
Rasa Žitkuvienė – Valstybinės augalininkystės tarnybos Fitosanitarijos skyriaus vyriausioji
specialistė.
2. T v i r t i n u pridedamus:
2.1. Invazinių rūšių kontrolės tarybos nuostatus;
2.2. Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarką;
2.3. Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašą;
2.4. Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programą.“
2. I š d ė s t a u nauja redakcija nurodytuoju įsakymu patvirtintus:
2.1 Invazinių rūšių kontrolės tarybos nuostatus (pridedama);
2.2. Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašą (pridedama).
APLINKOS MINISTRAS
SUDERINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos 2012 m. kovo 13 d.
raštu Nr. 2D-1380 (24.9)

GEDIMINAS KAZLAUSKAS
SUDERINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos 2012 m. kovo 19 d.
raštu Nr. (11.3-192)10-2448

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos 2012 m. kovo 16 d.
raštu Nr. B6-(1.19)-775
__________________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro

2002 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr. 352
(Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro
2012 m. balandžio 5 d. įsakymo
Nr. D1-291 redakcija)
INVAZINIŲ RŪŠIŲ KONTROLĖS TARYBOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Invazinių rūšių kontrolės taryba (toliau – Taryba) yra Aplinkos ministerijos patariamoji
institucija, padedanti nustatyti invazinių rūšių prevencijos ir valdymo priemones.
2. Tarybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo ir viešumo principais.
3. Tarybos išvados, pasiūlymai, rekomendacijos, teikiami Aplinkos ministerijai, yra patariamojo,
rekomendacinio pobūdžio.
4. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos
laukinės gyvūnijos įstatyme (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2010, Nr. 81-4218), Introdukcijos,
reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 (Žin., 2002, Nr. 81-3505).
II. TARYBOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS
5. Tarybos uždavinys – padėti Aplinkos ministerijai formuoti valstybės politiką invazinių rūšių
valdymo ir kontrolės srityje.
6. Taryba atlieka šias funkcijas:
6.1. teikia išvadas, pasiūlymus ir rekomendacijas dėl invazinių rūšių kontrolės ir prevencijos;
6.2. teikia pasiūlymus dėl mokslinių tyrimų ir invazinių rūšių gausos reguliavimo;
6.3. teikia Aplinkos ministerijai pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su invazinėmis rūšimis,
parengimo ar pakeitimo;
6.4. teikia išvadas dėl invazinių rūšių valdymo planų, programų kūrimo ir įgyvendinimo;
6.5. nagrinėja ir teikia išvadas dėl introdukcijos, reintrodukcijos tikslingumo ir pagrįstumo;
6.6. teikia išvadas, pasiūlymus dėl svetimų (svetimžemių) ir nevietinių rūšių panaudojimo
akvakultūroje pagal 2007 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 708/2007 dėl svetimų ir
nevietinių rūšių panaudojimo akvakultūroje (OL 2007 L 168, p.1);
6.7. informuoja visuomenę apie invazinių rūšių plitimą ir daromą žalą ir galimus naikinimo būdus;
6.8. bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos Respublikos, užsienio bei tarptautinėmis
organizacijomis.
III. TARYBOS TEISĖS
7. Taryba turi teisę:
7.1. sudaryti iš Tarybos narių bei kviečiamų ekspertų ar specialistų darbo grupes atitinkamiems
klausimams nagrinėti;
7.2. kviesti į posėdžius valstybės ir savivaldybių institucijų, mokslo ir mokymo, nevyriausybinių
organizacijų, kitų institucijų atstovus;

7.3. teisės aktų nustatyta tvarka gauti posėdžiuose nagrinėjamais klausimais reikiamą informaciją
ir medžiagą iš valstybės ir savivaldybių, mokslo ir mokymo bei kitų institucijų;
7.4. informuoti visuomenę apie Tarybos veiklą.
IV. TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
8. Tarybos personalinę sudėtį tvirtina, Tarybos pirmininką, Tarybos pirmininko pavaduotoją ir
sekretorių skiria aplinkos ministras.
9. Pagrindinė Tarybos darbo forma – posėdžiai.
10. Tarybos posėdžiai rengiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per metus.
11. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių.
12. Tarybos posėdžius šaukia:
12.1. Tarybos pirmininkas (savo iniciatyva arba ne mažiau kaip trečdalio Tarybos narių siūlymu);
12.2. Aplinkos ministerija.
13. Posėdžio medžiaga Tarybos nariams pateikiama elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo
dienas iki posėdžio. Ypatingais atvejais posėdžio medžiaga gali būti pateikiama vėliau, gavus Tarybos
pirmininko sutikimą.
14. Tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma ir įforminami protokolu. Laikoma, kad
sprendimui yra pritarta, kuomet už pritarimą jam balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Tarybos
narių. Balsavimo metu balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas Tarybos posėdžiui
pirmininkaujančiojo balsas.
15. Visi Tarybos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio
sekretorius. Prie protokolo gali būti pridedama atskiroji Tarybos nario nuomonė ir kita informacija.
16. Negalintys dalyvauti posėdyje Tarybos nariai savo nuomonę svarstomais klausimais gali
pateikti raštu. Raštu pateikta nuomonė paskelbiama posėdyje.
17. Posėdžio metu gali būti nusprendžiama, kad posėdžio metu svarstomam sprendimui priimti
reikia daugiau balsų, negu posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių paprastos balsų daugumos. Tokiu
atveju yra parengiamas sprendimo projektas ir išsiunčiamas Tarybos nariams paštu ar elektroniniu
paštu. Nariai, susipažinę su sprendimo projektu, balsuoja paštu ar elektroniniu paštu. Laikoma, kad
Tarybos sprendimui yra pritarta, kai už jį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo posėdžio sprendimo
projekto išsiuntimo balsuoja ne mažiau kaip trys penktadaliai visų Tarybos narių. Pasibaigus
balsavimo terminui, posėdžio sekretorius parengia posėdžio protokolą ir paštu ar elektroniniu paštu
supažindina visus Tarybos narius.
18. Tarybos pirmininkas atlieka šias funkcijas:
18.1. organizuoja Tarybos darbą;
18.2. šaukia Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;
18.3. atsako už Tarybos veiklą.
19. Jei Tarybos pirmininko nėra, jo funkcijas vykdo Tarybos pirmininko pavaduotojas.
20. Tarybos sekretorius:
20.1. rengia Tarybos posėdžio medžiagą (darbotvarkę, protokolo projektus, kitą medžiagą);
20.2. tvarko Tarybos dokumentus, kaupia ir sistemina surinktą medžiagą;
20.3 vykdo kitus Tarybos pirmininko pavedimus Tarybos posėdžio rengimo klausimais.
21. Visi dokumentai, susiję su Tarybos veikla, saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Tarybos nariai savo pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.
23. Tarybą techniškai aptarnauja Aplinkos ministerija.
__________________
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INVAZINIŲ RŪŠIŲ KONTROLĖS IR NAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato rūšių,
įrašytų į Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 (Žin., 2004, Nr. 130-4677; 2009, Nr. 1355904), gausos reguliavimo, kontrolės ir naikinimo reikalavimus.
2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
2.1. Invazinė rūšis – augalų, gyvūnų ar grybų rūšis, kurios įsikūrimas ekosistemose kelia pavojų
biologinei įvairovei, daro žalingą ekologinį, ekonominį poveikį ar kenkia žmonių sveikatai;
2.2. Invazinių rūšių kontrolė ir naikinimas – biologinių, mechaninių, cheminių ir kitų priemonių,
kurias taikant ribojamas Invazinių rūšių plitimas arba siekiant jas išnaikinti, visuma.
II. INVAZINIŲ RŪŠIŲ KONTROLĖ IR NAIKINIMAS
3. Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo būdai turi būti visiškai saugūs žmonių sveikatai,
efektyvūs ir nekenkiantys aplinkai, kitiems augalams ir gyvūnams. Invazinėms rūšims naikinti
naudojami biologiniai gausos reguliavimo būdai, jei jų nėra, – naudojami mechaniniai ar cheminiai
būdai arba naudojamos visos šios priemonės, kaip integruotas naikinimo būdas.
4. Invazinių rūšių naikinimui gali būti naudojami tik tie preparatai, kuriuos teisės aktų nustatyta
tvarka leidžiama įvežti ir naudoti Lietuvos Respublikoje. Naikinimui naudojamos cheminės
medžiagos turi būti greit suyrantys junginiai ir nesikaupti maisto grandinėje.
5. Cheminės naikinimo priemonės nenaudojamos, jei yra pastovi invazinių rūšių imigracija į tą
teritoriją.
6. Jei Invazinių rūšių gausos reguliavimui ar naikinimui norima introdukuoti naujas rūšis, turi būti
įvertintas tokių rūšių galimas neigiamas poveikis ir gautas Tarybos pritarimas.
7. Kiekvieno naikinimo metu turi būti siekiama sunaikinti visą invazinės rūšies populiaciją
teritorijoje. Naikinimo preparatai ar būdai taip pat parenkami, atsižvelgiant į tai, ar teritorija yra
saugomoje teritorijoje, ar ne.
8. Invazinių rūšių kontrolė vykdoma reguliuojant invazinių rūšių ir jų populiacijų gausą,
vadovaujantis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 (Žin., 2000, Nr. 53-1540;
2010, Nr. 110-5652), Mėgėjiškos žūklės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337 (Žin., 2005, Nr. 85-3189), Limituotos žvejybos
organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo,

paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m.
kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-227 (Žin., 2012, Nr. 33-1571), Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės
vidaus vandens telkiniuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-267 (Žin., 2005, Nr. 69-2484; 2010, Nr. 29-1365),
Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-331 (Žin., 2009, Nr. 74-3031), Specialiosios žvejybos
jūrų vandenyse taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m.
lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-630 (Žin., 2008, Nr. 141-5599; 2011, Nr. 17-807).
9. Gyvybingų invazinių rūšių įvežimas, perkėlimas, prekyba ar kitoks jų platinimas yra
draudžiamas. Invazinių laukinių gyvūnų rūšis draudžiama sugavus paleisti ar perkelti į kitas vietas,
naudoti gyvam masalui žvejojant. Invazinių rūšių naikinimo metu susidarę šalutiniai gyvūniniai
produktai turi būti tvarkomi 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų
gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1),
su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2010/63/ES (OL 2010 L 276, p. 33), nustatyta tvarka.
10. Invazinių rūšių naikinimas privačiame ar išnuomotame žemės sklype gali būti vykdomas apie
tai informavus žemės savininką ar naudotoją, valstybei nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje,
informavus žemės valdytoją. Žemės savininką, naudotoją ar valdytoją apie jų žemėje numatomas
Invazinių rūšių naikinimo priemones informuoti raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš
10 darbo dienų iki naikinimo pradžios.
11. Jei Invazinių rūšių kontrolė, naikinimas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų, valstybės
biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių, turi būti parengti Invazinių rūšių populiacijų gausos reguliavimo
veiksmų planai (toliau – Veiksmų planas).
12. Veiksmų planus gali rengti fiziniai ir juridiniai asmenys. Veiksmų planas yra rengiamas
konkrečiai teritorijai.
13. Veiksmų plano struktūra:
13.1. titulinis lapas;
13.2. invazinės rūšies populiacijos, teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas;
13.3. Veiksmų plano tikslai ir uždaviniai;
13.4. Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo planas;
13.6. Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo finansavimo šaltiniai;
13.7. Veiksmų plano tikslinimas ir stebėsena;
13.8. Veiksmų plano brėžiniai ir priedai.
14. Veiksmų plano tituliniame lape nurodoma:
14.1. invazinės rūšies ir teritorijos (vietovės) pavadinimas. Taip pat nurodoma apskritis,
savivaldybė, kurioje yra teritorija;
14.2. Veiksmų plano galiojimo laikotarpis (nurodomas metais);
14.3. Veiksmų plano rengėjas (-ai);
14.4. Veiksmų plano parengimo metai.
15. Aprašant invazinės rūšies populiacijos, teritorijos būklę ir įvertinant, turi būti nurodyta:
15.1. teritorijos padėtis, jos ribos ir užimamas plotas. Nurodomos teritorijos, kuriai parengtas
Veiksmų planas, centrinio taško geografinės koordinatės (koordinačių sistemoje LKS-94), apskritis,
savivaldybė, seniūnija, artimiausia gyvenamoji vietovė ir atstumas iki jos, bendras užimamas plotas.
Išvardijamos į teritoriją patenkančios saugomos teritorijos (jų dalys) ir funkcinio prioriteto zonos
(jeigu tokios nustatytos), taip pat Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos. Jei teritorijos

ribos sutampa su saugomos teritorijos (jos dalies) ar jos zonos ribomis, pateikiama nuoroda į
atitinkamus teisės aktus, kuriais patvirtintos šios ribos;
15.2. teritorijos teisinis statusas ir svarba. Esamas teritorijos apsaugos statusas, jį nustatantys teisės
aktai ir galiojantys veiklos apribojimai;
15.3. žemės nuosavybė ir naudojimas. Pateikiama informacija apie teritorijoje esamų privačios
nuosavybės teise valdomų, valstybei nuosavybės teise priklausančių ir laisvos žemės fondo žemės
sklypų skaičių ir plotus;
15.4. Invazinės rūšies populiacijos būklės teritorijoje aprašymas;
15.5. Invazinės rūšies keliamos grėsmės ir naikinimo būtinybė: nurodomos pagrindinės grėsmės,
kylančios žmogaus sveikatai, biologinei įvairovei, saugomoms rūšims, kraštovaizdžiui ir pan.
16. Veiksmų plano tikslas ir uždaviniai. Veiksmų plano tikslas turi būti realus ir pasiekiamas per
Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo plane numatytą laikotarpį. Veiksmų plano tikslas
išplėtojamas per uždavinius. Veiksmų plano uždaviniai turi būti konkretūs, užtikrinantys tikslo
įgyvendinimą.
17. Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo planas parengiamas, nurodant konkrečias priemones,
kuriomis bus siekiama Veiksmų plano tikslo ir uždavinių įgyvendinimo. Veiksmų plano priemonių
įgyvendinimo planas turi būti pateikiamas lentelės forma, kurioje trumpai nurodoma:
17.1. uždaviniai ir kiekvienam jų įgyvendinti planuojamos priemonės;
17.2. numatomas kiekvienos priemonės įgyvendinimo terminas, periodiškumas;
17.3. įvardijami konkretūs tvarkymo plotai (tvarkymo ploto numeris, jeigu priemonė planuojama
tik dalyje išskirto tvarkymo ploto, nurodomas jo faktinis tvarkytinas plotas);
17.4. pastabose įvardijama būtina informacija, susijusi su priemonių įgyvendinimu (tvarkytinos
teritorijos vietos sąlygų įvertinimas (pvz., vieta sunkiai privažiuojama, statūs šlaitai ir pan.),
nurodomos oro sąlygos, kurioms esant galimi priemonių įgyvendinimo veiksmai (pvz., nevėjuota ir
pan.), įvardijamos nacionaliniu ir tarptautiniu mastu saugomos rūšys ir buveinės, esančios toje
teritorijoje ir pan.).
18. Jei būtina, išsamesnis Veiksmų plano priemonių aprašymas pateikiamas po 17 punkte nurodyta
lentele.
19. Veiksmų plano priemonės negali prieštarauti veiklą saugomoje teritorijoje ar jos dalyje
reglamentuojantiems, apsaugos ir tvarkymo režimą nustatantiems teisės aktams, išskyrus tuos atvejus,
kai invazinės rūšies plitimas kelia grėsmę vietinėms saugomoms rūšims ir žmonių sveikatai. Tokiais
atvejais priemonės turi būti suderintos su žemės valdytojais ar savininkais.
20. Siekiant užtikrinti efektyvų Veiksmų plano priemonių įgyvendinimą, suskirstant teritoriją į
tvarkymo plotus, turi būti laikomasi šių reikalavimų: tvarkymo plotas negali apimti skirtingų
nuosavybės formų sklypų (valstybės ir privačios nuosavybės teise valdomi ir (ar) skirti nuosavybės
teisių atkūrimui žemės sklypai negali patekti į tą patį tvarkymo plotą), tvarkymo plotas gali apimti tik
vieno valstybinės žemės valdytojo (patikėtinio) valdomą sklypą.
21. Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo finansavimo šaltiniai. Lėšų poreikis turi būti
atliekamas šiais aspektais:
21.1. žmogiškųjų išteklių analizė;
21.2. finansinių išteklių analizė;
21.3. kiekvienai priemonei įgyvendinti apskaičiuotas bendras ir metinis (jeigu priemonė
nevienkartinė) lėšų poreikis.
22. Veiksmų plano tikslinimas ir stebėsena. Veiksmų planas turi būti periodiškai tikslinamas
atsižvelgiant į tai, kiek ir kokių numatytų priemonių įgyvendinta (neįgyvendinta), į realų Veiksmų

plano priemonių poveikį, atsiradusius naujus veiksnius ir siekiant įvertinti plano įgyvendinimo
rezultatus ir efektyvumą. Šiame skyriuje detalizuojama:
22.1. Veiksmų plano peržiūrų atlikimo laikas;
22.2. rodikliai, kurie turi būti patikrinti;
22.3. atvejai, dėl kurių turi būti keičiamas patvirtintas Veiksmų planas.
23. Prie Veiksmų plano pridedami brėžiniai ir kiti priedai. Turi būti pateikiamas teritorijos
lokalizacijos brėžinys ir priemonių įgyvendinimo brėžinys;
24. Teritorijos lokalizacijos brėžinyje turi būti nurodoma:
24.1. ribos teritorijos, kuriai parengtas Veiksmų planas;
24.2. patenkančių į teritoriją, saugomų teritorijų ar jų dalių, kurioms parengtas Veiksmų planas,
ribos. Kai Veiksmų planas rengiamas teritorijai, kurios išorinės ribos sutampa su saugomos teritorijos
ribomis arba saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zonos ribomis, naudojamos skaitmeninės
išorinės ribos pagal Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis;
24.3. krašto apsaugos ir valstybės sienos apsaugos tikslams išskirtų teritorijų ribos;
24.4. gamtinės vertybės (saugomų rūšių radavietės, natūralių buveinių plotų ribos);
24.5. kultūros paveldo objektai.
25. Ribų įskaitmeninimui naudojami naujausi ortofotografiniai žemėlapiai ir georeferencinės GIS
duomenų bazės masteliu 1:10 000. Ribos turi būti pateiktos koordinačių sistemoje LKS-94.
26. Priemonių įgyvendinimo brėžinyje (taikoma, jei vienai teritorijai numatyta daugiau kaip viena
invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonė) turi būti nurodomi atskiri plotai su aiškiai nurodytais
tvarkymo veiksmais.
27. Brėžiniai parengiami tokiu masteliu, kad atspausdintas žemėlapis būtų ne didesnio kaip A2 formato
ir būtų užtikrintas pakankamas informatyvumas, skaitomumas ir dauginimas. Prireikus užtikrinti
pakankamą informatyvumą, brėžinys gali susidėti iš keleto A2 formato lapų.
28. Prieduose pateikiama informacija apie Veiksmų planą rengusius ekspertus ir konsultantus,
duomenų šaltinius ir informacijos teikėjus.
29. Parengti Veiksmų planai pateikiami Aplinkos ministerijai. Aplinkos ministerija Veiksmų planą
pateikia svarstyti Invazinių rūšių kontrolės tarybai ir, gavusi šios tarybos išvadas, pritaria ar pateikia
motyvuotą atsakymą dėl nepritarimo Veiksmų plano rengėjams.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
__________________

