Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.D1-3
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS __________________ REGIONO
APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS
LEIDIMAS NAUDOTI ŽVEJYBOS PLOTĄ
___________ Nr. ______
(data)

________________________
(išdavimo vieta)

Vadovaujantis ____________________________________________________________________
(vandens telkinio valdytojo pavadinimas ir sprendimo priėmimo išduoti leidimą naudoti žūklės plotą data)

_________________sprendimu Nr. ______, leidžiama žvejybos ploto naudotojui (toliau – naudotojas)
__________________________________________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)
____________________________________savivaldybės teritorijoje
(savivaldybė, kurios teritorijoje yra vandens telkinys)

____________________________________________________________________________
(vandens telkinio pavadinimas, inventorinis numeris, kodas, plotas)

organizuoti mėgėjų žvejybą ir nustatyta tvarka naudoti žuvų išteklius
iki 20______ m. _________________________ d. šiame leidime nustatytomis sąlygomis.
Paskutiniai žuvų išteklių tyrimai šiame vandens telkinyje atlikti 20 .... m. ..............................

d.

Jeigu vandens telkinys grąžintinas privačiai nuosavybei, leidimas naudoti žvejybos plotą (toliau –
leidimas) galioja iki bus priimtas sprendimas dėl nuosavybės teisių į jame nurodytą vandens telkinį
atkūrimo.
Naudotojas privalo vykdyti:
1. Esmines leidimo sąlygas:
1.1. vykdyti patvirtinto žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių
plano reikalavimus;
1.2. mokėti

Lt

metinį

mokestį

į

________________

savivaldybės

sąskaitą

___________________________________ iki ______________;
1.3. Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoti mėgėjų žvejybos leidimus Lietuvos Respublikos
mėgėjų žvejybos įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2012, Nr. 108-5463) nustatytomis kainomis;
1.4. leisti žvejoti be mėgėjų žvejybos leidimų fiziniams asmenims iki 16 metų, neįgaliems ir
valstybinio socialinio draudimo pensininkams;
1.5. nepažeisti kitų juridinių ir fizinių asmenų teisių ir teisėtų interesų, neriboti jų teisėtos veiklos,
susijusios su vandens telkinio naudojimu;
1.6. vykdyti teisėtus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų ir vandens telkinio
valdytojo reikalavimus.
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2. Kitas leidimo sąlygas:
2.1. savo lėšomis organizuoti vandens telkinio žuvų išteklių mokslinius tyrimus paskutiniais
leidimo galiojimo metais, o didesniuose kaip 200 ha vandens telkiniuose, kuriuose pageidaujama
žvejoti verslinės žvejybos įrankiais arba organizuoti limituotą žvejybą – ne rečiau kaip kas 5 metai;
tyrimų duomenis pateikti Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos apraše, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-767 (Žin., 2012, Nr.
113-5745), nustatyta tvarka;
2.2. įveisti žuvis vadovaujantis Žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-354/D1-303 (Žin., 2010, Nr. 47-2270);
2.3. pastebėjęs žuvų sirgimą arba jų gaišimą, skubiai informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos
tarnybą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje yra vandens telkinys (toliau – RAAD). Paaiškėjus, kad gresia pavojus
aplinkai, imtis priemonių jo išvengti, žalingus padarinius nedelsiant pašalinti ir informuoti apie tai
telkinio valdytoją ir RAAD;
2.4. nepažeisti specialiųjų vandens telkinio naudojimo sąlygų, nustatytų Specialiosiose žemės ir
miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d.
nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43), ir kitų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių
naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
2.5. per mėnesį nuo šio leidimo gavimo pastatyti vandens telkinio pakrantėse informacinius ženklus
su vandens telkinio ir naudotojo pavadinimais, mėgėjų žvejybos leidimų įsigijimo sąlygomis ir kita
informacija, prireikus ženklus atnaujinti;
2.6. Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka teikti informaciją apie žuvų išteklių naudojimą,
atkūrimą, apsaugą;
2.7. neduoti leidimo tretiesiems asmenims ar kitaip neperleisti jiems šiuo leidimu suteiktų teisių.
3. Naudotojas turi teises, nurodytas Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme.
4. Jeigu RAAD nustato, kad naudotojas ilgiau pusės metų nevykdo leidimo sąlygų ir nėra galimybės
panaikinti leidimą, RAAD apie tai informuoja Aplinkos ministeriją, kuri iki leidimo sąlygų įvykdymo
sustabdo lėšų pervedimą naudotojui per elektroninę Aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemą (ALIS).
Per 2 metus neįvykdžius leidimo sąlygų ir (ar) panaikinus leidimą, sukauptos lėšos už mėgėjų žvejybos
leidimų platinimą pervedamos į valstybės biudžetą teisės aktų nustatyta tvarka Aplinkos apsaugos
rėmimo programai finansuoti.
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5. Leidimo galiojimas panaikinamas Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.
Leidimas išrašytas 3 egzemplioriais – po vieną: telkinio valdytojui, naudotojui, RAAD.
Su sąlygomis sutinku
_________________________________________________________________________
(žvejybos ploto naudotojo parašas)

(vardas, pavardė)

Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos _______________
regiono aplinkos apsaugos
departamento direktorius___________________________________________________
(vardas, pavardė)

(parašas)

A.V.
Žymos apie leidimo panaikinimą
Leidimo panaikinimo data 20

m.

mėn.

d.

Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos _______________
regiono aplinkos apsaugos
departamento direktorius___________________________________________________
(parašas)

A.V.

(vardas, pavardė)

