PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-1
LEIDIMŲ NAUDOTI ŽVEJYBOS PLOTUS IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Leidimų naudoti žvejybos plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos
aprašas) reglamentuoja leidimų naudoti žvejybos plotus valstybiniuose vandens telkiniuose (toliau –
leidimas) išdavimo tvarką, subjektus, išduodančius ir panaikinančius leidimus, leidimo panaikinimo
atvejus.
2. Šiame Tvarkos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos
įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2012, Nr. 108-5463) naudojamas sąvokas.
II. SPRENDIMO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ŽVEJYBOS PLOTĄ DERINIMAS
3. Prieš priimdamas sprendimą suteikti teisę naudoti žvejybos plotą asmeniui (be aukciono,
uždaro aukciono ar aukciono būdu atrinkus laimėtoją) vandens telkinio valdytojas pateikia Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – RAAD) derinimui sprendimo suteikti
teisę naudoti žvejybos plotą (toliau – sprendimas) konkrečiam (-tiems) asmeniui (-ims) projektą ir to
(-tų) vandens telkinio (-ių) žuvų išteklių naudojimo atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje
priemonių planą (-us) (toliau – tvarkymo planas).
4. RAAD, gavęs vandens telkinio valdytojo sprendimo projektą ir tvarkymo planą, patikrina
ar:
4.1. vandens telkinyje, į kurį numatoma suteikti teisę naudoti žvejybos plotą, nustatyta tvarka
atlikti moksliniai tyrimai (jeigu tame vandens telkinyje Mėgėjų žvejybos įstatyme nustatyta tvarka
prieš priimant sprendimą būti atlikti moksliniai tyrimai). Informaciją apie mokslinius tyrimus
kaupiama Aplinkos apsaugos agentūroje;
4.2. vandens telkinio valdytojo pateiktame sprendimo projekte neįrašyti vandens telkiniai, į
kuriuose neišduodami leidimai naudoti žvejybos plotus;
4.3. sprendimo projekte nesiūloma išduoti leidimo asmeniui, kuriam per paskutinius 2 metus
buvo panaikintas leidimas naudoti žūklės plotą ar leidimas dėl įsipareigojimų nevykdymo;
4.4. tvarkymo planas parengtas vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtintais vandens
telkinių tvarkymo tipiniais planais ir atsižvelgiant į to vandens telkinio žuvų išteklių tyrimų
duomenis;
4.5. tam vandens telkiniui neišduotas kitas leidimas;
4.6. vandens telkinio valdytojas pateikė visą leidimui išduoti reikalingą ir teisingą
informaciją.
5. Jeigu vandens telkinys yra saugomoje teritorijoje, RAAD per 5 darbo dienas nuo vandens
telkinio valdytojo sprendimo ir tvarkymo plano projektų gavimo kreipiasi į Valstybinę saugomų
teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos (toliau - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba) dėl
papildomų sąlygų leidime nustatymo. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba per 5 darbo dienas nuo
RAAD kreipimosi, raštu informuoja RAAD dėl papildomų sąlygų leidime nustatymo.
6. RAAD per 14 darbo dienų nuo sprendimo ir tvarkymo plano projektų gavimo suderina
sprendimo ir tvarkymo plano projektus ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos pateiktas
papildomas leidimo sąlygas (jei tokias siūloma nustatyti) arba, esant Tvarkos aprašo 4 punkte
nurodytiems pažeidimams, teikia vandens telkinio valdytojui pastabas raštu.
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III. LEIDIMO IŠDAVIMAS
7. Leidimą išduoda RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra vandens telkinys. Leidimą
naudoti žvejybos plotus valstybiniame vandens telkinyje, kuris yra ne vieno RAAD kontroliuojamoje
teritorijoje, išduoda tas RAAD, kurio teritorijoje yra didesnė vandens telkinio dalis.
8. Fizinis ar juridinis asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas išduoti leidimą, per 10 dienų nuo
sprendimo priėmimo per elektroninę Aplinkosaugos leidimų išdavimo informacinę sistemą (ALIS)
teikia RAAD prašymą išduoti leidimą.
9. RAAD per 10 darbo dienų nuo sprendimo, tvarkymo plano ir kitų leidimui išduoti
reikalingų dokumentų gavimo išduoda leidimą arba, esant Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytiems
pažeidimams, telkinio valdytojui motyvuotai atsako, kodėl neišduodamas leidimas.
10. RAAD per elektroninę Aplinkosaugos leidimų išdavimo informacinę sistemą (ALIS) apie
išrašytą leidimą informuoja žvejybos ploto naudotoją (toliau – naudotojas), kuris per mėnesį turi
atvykti į RAAD pasirašyti leidimą.
11. Viename vandens telkinyje išduodamas tik vienas leidimas.
12. RAAD išduoda Aplinkos ministerijos patvirtintos formos leidimus 10 metų laikotarpiui.
13. Leidimas išrašomas 3 egzemplioriais – po vieną: naudotojui, telkinio valdytojui ir RAAD.
14. Leidimas neišduodamas:
14.1. asmenims, kuriems per paskutinius 2 metus buvo nutraukta valstybinio vandens telkinio
nuomos verslinei žūklei sutartis arba panaikintas leidimas naudoti žūklės plotą ar leidimas dėl
įsipareigojimų nevykdymo;
14.2. jeigu sprendimas priimtas pažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas.
15. Jeigu naudotojas per 3 mėnesius nuo sprendimo priėmimo nesikreipė į RAAD su prašymu
išduoti ir (ar) pasirašyti leidimą, RAAD apie tai informuoja vandens telkinio valdytoją, kuris
panaikina sprendimą.
IV. LEIDIMO PANAIKINIMAS
16. Leidimų galiojimą gali panaikinti leidimą išdavęs RAAD.
17. Leidimas panaikinamas, jeigu:
17.1. naudotojui per kalendorinius metus buvo duoti ne mažiau kaip du privalomieji
nurodymai dėl leidimo sąlygų nevykdymo, kurių jis neįvykdė;
17.2. naudotojui per metus buvo skirtos dvi administracinės nuobaudos dėl žuvų išteklių
naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ar leidimo esminių sąlygų pažeidimo;
17.3. jeigu nustatytais terminais nesumokamas mokestis už teisę naudoti žvejybos plotą;
17.4. jeigu naudotojas per tris mėnesius nuo leidimo išdavimo nepradeda vykdyti leidime jam
nustatytų reikalavimų;
17.5. vandens telkinio valdytojo sprendimu, kai naudotojas ir vandens telkinio valdytojas
susitaria arba kai vandens telkinys dėl aplinkybių, už kurias naudotojas neatsako, pasidarė
netinkamas naudoti leidime numatytiems tikslams;
17.6. kai vandens telkinio valdytojas priima sprendimą dėl nuosavybės teisių į tą vandens
telkinį atkūrimo;
17.7. likvidavus juridinį asmenį, kuriam buvo išduotas leidimas;
17.8. mirus fiziniam asmeniui, kuriam buvo išduotas leidimas ir gavus apie tai informaciją iš
vandens telkinio valdytojo ar savivaldybės administracijos.
18. Jeigu naudotojas nustatytais terminais nesumoka mokesčio už teisę naudoti žvejybos
plotą, savivaldybės administracija, kurios administruojamoje teritorijoje yra vandens telkinys, gali
kreiptis į atitinkamą RAAD dėl Leidimo panaikinimo.
19. Leidimo panaikinamas RAAD direktoriaus įsakymu. Panaikinus leidimą, RAAD apie tai
raštu praneša naudotojui, telkinio valdytojui ir atitinkamos savivaldybės administracijai.
20. RAAD apie leidimo panaikinimą pažymi leidimo egzemplioriuje ir saugo jį leidimų
išdavimo byloje RAAD.
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21. Žvejybos plote, kuriame leidimas panaikintas, galioja:
21.1. iki leidimo panaikinimo išduoti tam vandens telkiniui galiojantys mėgėjų žvejybos
leidimai;
21.2. panaikinus leidimą – mėgėjų žvejybos valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose
neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotus, leidimai.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
________________________________

