LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMŲ NAUDOTI ŽVEJYBOS PLOTUS IŠDAVIMO IR
PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR LEIDIMŲ
NAUDOTI ŽVEJYBOS PLOTUS SĄLYGŲ VYKDYMO KONTROLĖS
2013 m. sausio 2 d. Nr. D1-1
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymo (Žin., 2004, Nr. 1184395; 2012, Nr. 108-5463) 6 straipsnio 7 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 11382
(Žin., 1998, Nr. 84-2353), 8.3.24 punktu:
1. T v i r t i n u:
1.1. Leidimų naudoti žvejybos plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama);
1.2. Leidimo naudoti žvejybos plotą reikalavimų vykdymo patikrinimo akto formą
(pridedama).
2. Į p a r e i g o j u:
2.1. Aplinkos apsaugos agentūrą:
2.1.1. ne rečiau kaip kartą per penkerius metus tikrinti kaip išduodami leidimai naudoti
žvejybos plotus ir vykdoma jų kontrolė visuose regionų aplinkos apsaugos departamentuose;
2.1.2. tvarkyti ir nuolat atnaujinti duomenis apie vandens telkinius, į kuriuos išduoti leidimai
naudoti žvejybos plotus interneto tinklalapyje www.am.lt/mzvejyba;
2.2. regionų aplinkos apsaugos departamentus kontroliuoti leidimų naudoti žvejybos plotą
sąlygų vykdymą;
2.3. Alytaus, Utenos, Vilniaus, Šiaulių regionų aplinkos apsaugos departamentus ne rečiau
kaip kartą per penkerius metus patikrinti kiekvieną žvejybos ploto naudotoją ir surašyti 1.2 punkte
patvirtintą patikrinimo aktą dviem egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas žvejybos ploto
naudotojui ar jo atstovui, kitas lieka regiono aplinkos apsaugos departamente. Patikrinimo metu
nustačius leidimo naudoti žvejybos ploto sąlygų pažeidimus, surašyti žvejybos ploto naudotojui
privalomąjį nurodymą;
2.4. Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio regionų aplinkos apsaugos departamentus
ne rečiau kaip kartą per trejus metus patikrinti kiekvieną žvejybos ploto naudotoją ir surašyti 1.2
punktu patvirtintą patikrinimo aktą dviem egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas žvejybos ploto
naudotojui ar jo atstovui, kitas lieka regiono aplinkos apsaugos departamente. Patikrinimo metu
nustačius leidimo naudoti žvejybos ploto sąlygų pažeidimus, surašyti žvejybos ploto naudotojui
privalomąjį nurodymą.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio
18 d. įsakymą Nr. D1-35 „Dėl Leidimų naudoti žūklės plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 14-442).
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