
SAUGAUS DOKUMENTO – LICENCIJOS MEDŽIOJAMIESIEMS GYVŪNAMS SUMEDŽIOTI 

(ID KODAS 01519-A2) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Paslaugos aprašymas – Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti (ID kodas 01519-A2) 

(toliau – Licencijos) spausdinimo, užklijavimo ir pristatymo paslaugos. 

 

1. Licencija - lipdukas, metalizuotas, formatas 40 x 20 mm, kampai suapvalinti. 

2. Technologinės apsaugos priemonės: 

2.1. difrakcinė optiškai kintančio vaizdo priemonė: 

2.1.1. su nefiksuotu dvimačiu (2D) vaizdu; 

2.1.2. su skirtingų piešinių efektu keičiant žiūrėjimo kampą; 

2.1.3. su mikrotekstu; 

2.1.4. su įkirtimu. 

3. Optiškai kintantis vaizdas – pasikartojantys žodžiai: „Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerija“. 

4. Lipduko klijų atsparumas temperatūrų pokyčiams: nuo -40 oC iki +40 oC 

5. Ant licencijos (lipduko) įrašai spausdinami juodos spalvos dažais Arial šriftu: 

5.1. 2017–2018 m. (medžioklės sezonas); 

5.2. Briedis (medžiojamojo gyvūno pavadinimas); 

5.3. „♂“ (medžiojamojo gyvūno lyties simbolis); 

5.4. nuosekliai nurodomi numeriai nuo 000001 iki 001100. 

 

                                                                 Pavyzdys: 

 

 
6. 2017–2018 m. (medžioklės sezonas); 

6.1. Briedis (medžiojamojo gyvūno pavadinimas); 

6.2. „♀ / jauniklis“ (medžiojamojo gyvūno lyties simbolis); 

6.3. nuosekliai nurodomi numeriai nuo 000001 iki 001800. 

 

                                                            Pavyzdys: 

 

 
7. 2017–2018 m. (medžioklės sezonas); 



7.1. T. elnias (medžiojamojo gyvūno pavadinimas); 

7.2. „♂“ (medžiojamojo gyvūno lyties simbolis); 

7.3. nuosekliai nurodomi numeriai nuo 000001 iki 002400. 

 

                                                           Pavyzdys: 

 

 
 

8. 2017–2018 m. (medžioklės sezonas); 

8.1. T. elnias (medžiojamojo gyvūno pavadinimas); 

8.2. „♀ / jauniklis“ (medžiojamojo gyvūno lyties simbolis); 

8.3. nuosekliai nurodomi numeriai nuo 000001 iki 006000. 

 

                                                         Pavyzdys: 

 

 
9. 2017–2018 m. (medžioklės sezonas); 

9.1. Danielius (medžiojamojo gyvūno pavadinimas); 

9.2. „♂“ (medžiojamojo gyvūno lyties simbolis); 

9.3. nuosekliai nurodomi numeriai nuo 000001 iki 000170. 

 

                                                         Pavyzdys: 

 

 
10. 2017–2018 m. (medžioklės sezonas); 



10.1. Danielius (medžiojamojo gyvūno pavadinimas); 

10.2. „♀ / jauniklis“ (medžiojamojo gyvūno lyties simbolis); 

10.3. nuosekliai nurodomi numeriai nuo 000001 iki 000350. 

 

                                                                 Pavyzdys: 

 

 

 
11. 2017-2018 m. (medžioklės sezonas); 

11.1. Stirna (medžiojamojo gyvūno pavadinimas); 

11.2. „♂“ (medžiojamojo gyvūno lyties simbolis); 

11.3. nuosekliai nurodomi numeriai nuo 000001 iki 010000. 

 

                                                                Pavyzdys: 

 
12. 2017–2018 m. (medžioklės sezonas); 

12.1. Stirna (medžiojamojo gyvūno pavadinimas); 

12.2. „♀ / jauniklis“ (medžiojamojo gyvūno lyties simbolis); 

12.3. nuosekliai nurodomi numeriai nuo 000001 iki 022500. 

 

                                                              Pavyzdys: 

 

 



13. Licencija turi būti užklijuota ant tos specialios paskirties plombos pusės, ant kurios yra užrašas 

„Insert“. 

14. Licencijos užklijavimo ant specialios paskirties plombos pavyzdys: 

 

15. Licencijų pristatymo vieta – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius 

 


