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Vilnius
Eil.
Pavadinimas
Nr.
1. Administracinės paslaugos kodas
2. Administracinės paslaugos versija
3. Administracinės paslaugos
pavadinimas
4.

Administracinės paslaugos
aprašymas

Aprašymo turinys
APŽT.31.
3 (2013-06-17; 2015-10-08)
Sprendimų aukciono būdu suteikti teisę naudoti
žvejybos plotus valstybiniuose žuvininkystės vandens
telkiniuose priėmimas.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Tarnyba) direktorius arba jo
įgaliotas teritorinio padalinio vadovas priima
sprendimus aukciono būdu suteikti teisę naudoti
žvejybos plotus valstybiniuose žuvininkystės vandens
telkiniuose (toliau – Sprendimas).
Gali būti rengiamas uždaras arba atviras aukcionas.
Uždaras aukcionas rengiamas, kai yra keli asmenys, dėl
kurių pagal Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos
įstatymo 7 straipsnio 2 dalį gali būti priimamas
sprendimas suteikti teisę naudoti žvejybos plotus
valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose be
aukciono.
Jeigu sprendimas suteikti teisę naudoti žvejybos plotus
valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose
nepriimamas be aukciono ar uždarame aukcione,
rengiamas atviras aukcionas.
Iki aukciono paskelbimo Tarnybos vadovas arba jo
įgaliotas teritorinio padalinio vadovas parengia ir
patvirtina žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir
apsaugos vandens telkinyje priemonių planą (toliau –
priemonių planas), nustato pradinį metinio mokesčio už
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5.

Administracinės paslaugos
gavėjai

Administracinės paslaugos
teikimo būdas
7. Funkcija, kurią vykdant teikiama
administracinė paslauga
8. Administracinės paslaugos
suteikimas
9. Administracinės paslaugos
rezultatas
10. Teisės aktai, reglamentuojantys
administracinės paslaugos
teikimą
6.

teisę
naudoti
žvejybos
plotą
valstybiniame
žuvininkystės vandens telkinyje dydį.
Aukcionus vykdo Tarnyba. Tarnybos vadovas arba jo
įgaliotas teritorinio padalinio vadovas sudaro aukciono
komisiją (toliau – Aukciono komisija), kuri paskelbia
apie organizuojamą aukcioną, registruoja aukciono
dalyvius ir vykdo aukcioną.
 Gyventojai
 Užsieniečiai
 Verslo subjektai
 Viešojo sektoriaus subjektai
□ Elektroninė paslauga
 Neelektroninė paslauga
 Valstybės perduota funkcija
□ Savarankiška funkcija
 Paslauga teikiama atlygintinai
□ Paslauga teikiama neatlygintinai
Priimtas Sprendimas.
1. Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.11BAD851321B/AMYZfb
AiYO).
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. sausio
16 d. nutarimas Nr. 69 „Dėl Aukcionų, kuriuose
suteikiama teisė naudoti žvejybos plotą valstybiniuose
žuvininkystės vandens telkiniuose, rengimo nuostatų
patvirtinimo“ (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9CF627584DD3/NEomgH
XXxZ).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. sausio
16 d. nutarimas Nr. 38 „Dėl Žuvininkystės vandens
telkinių, į kuriuos leidimai naudoti žvejybos plotą
neišduodami, sąrašo patvirtinimo“ (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.746A87AAE2A1/fbKTVZ
gSBe).
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. sausio
16 d. nutarimas Nr. 39 „Dėl Mokesčio, kai be aukciono
suteikta teisė naudoti žvejybos plotą, mokėjimo tvarkos
aprašo
patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0773A4B7AA53).
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. D1-767 „Dėl Žuvų išteklių
tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3FF9695BDDE1/qtYKKS
djmT).
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m.
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11. Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys
12. Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

sausio 2 d. įsakymas Nr. D1-1 „Dėl Leidimų naudoti
žvejybos plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo ir leidimų naudoti žvejybos plotus sąlygų
vykdymo
kontrolės“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6964AF700679/CYEdqnyl
ws).
7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m.
sausio 2 d. įsakymas Nr. D1-4 „Dėl vandens telkinių
tvarkymo tipinių planų ir vandens telkinių pagal
žuvininkystės vystymo kryptis sąrašų patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/acc/legalAct.html?documentId=TAR.C3D127BC6
0F5).
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m.
kovo 24 d. įsakymas Nr. D1-303 „Dėl įgaliojimų
suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos mėgėjų
žvejybos
įstatymą“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ae41b9a0b4da11e3ad2eed5a4e1
b7108).
Asmens paraiška dalyvauti aukcione pateikiama pagal
Tarnybos parengtą prašymo formą (Aprašymo 1
priedas) arba laisva forma.
Paraiškoje dalyvauti aukcione turi būti nurodyta:
1) fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, asmens
kodas arba asmens, turinčio įgaliojimą atstovauti
pareiškėjui, įgaliojimo data ir numeris (jeigu prašymą
pateikė fizinis asmuo), arba juridinio asmens ar kitos
organizacijos, arba juridinio asmens ar kitos
organizacijos filialo teisinė forma, pavadinimas ir
buveinės adresas (jeigu prašymą pateikė juridinis asmuo
ar kita organizacija);
2) Tarnybos teritorinio padalinio, kuriam pateikiamas
prašymas, pavadinimas;
3) prašymo surašymo data ir vieta;
4) valstybinio žuvininkystės vandens telkinio, kuriame
siekiama gauti teisę naudoti žvejybos plotą,
pavadinimas, plotas, kodas, inventorinis numeris;
5) duomenys apie pareiškėjui nuosavybės teise
priklausančio vandens telkinio plotą ir šio vandens
telkinio kadastro numeris (jeigu prašymą pateikia ne
mažesnės kaip pusė to žuvininkystės vandens telkinio
dalies savininkas);
6) duomenys, apie tai, kad asmuo užsiima akvakultūra
ir naudoja vandenį iš to žuvininkystės vandens telkinio
žuvininkystės tvenkiniams užpildyti, žuvims veisti ar
auginti (jeigu prašymą pateikia asmuo užsiimantis
akvakultūra ir naudojantis vandenį iš to žuvininkystės
vandens telkinio žuvininkystės tvenkiniams užpildyti,
žuvims veisti ar auginti).
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13.

14.

15.
16.

Prie paraiškos turi būti pridėta:
1) leidimo naudoti žvejybos plotą, kopija (jeigu
prašymą pateikia paskutinis žvejybos ploto naudotojas);
2) dokumentas, patvirtinantis atstovavimą (jeigu
prašymą pasirašo pareiškėjo atstovas).
Informacija
ir
dokumentai, Su paraiškos nagrinėjimu susijusi informacija ir
kuriuos turi gauti Tarnyba
dokumentai, turimi Tarnyboje, gauti iš Aplinkos
apsaugos agentūros, kitų institucijų, Lietuvos
Respublikos
gyventojų
registro
(http://www.registrucentras.lt/gr/),
Lietuvos
Respublikos
juridinių
asmenų
registro
(http://www.registrucentras.lt/jar/),
Lietuvos
Respublikos nekilnojamo turto kadastro ir registro
(http://www.registrucentras.lt/ntr/).
Duomenys apie susijusius su Asmeniui suteikiama galimybė iš Tarnybos interneto
paslauga veiksmus ir nuorodos į svetainės www.nzt.lt atsisiųsti paraiškos formą.
inicijavimo formas
Išorinis
administracinės paslaugos suteikimo adresas
Pastabos
Asmenys,
pageidaujantys
dalyvauti
aukcione,
registruojami aukciono pažymoje tik tada, kai jie
pateikia Aukciono komisijai paraišką dalyvauti aukcione
ir sumoka aukciono dalyvio registravimo mokestį.

17. Raktažodžiai
18. Administracinės paslaugos
teikėjas

19. Atlygintinai teikiamos
administracinės paslaugos
duomenys
20. Administracinės paslaugos grupė
21. Gyvenimo įvykiai, kuriems
priskiriama administracinė
paslauga
22. Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

Sprendimą Tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio
padalinio vadovas turi teisę priimti, kai šio Sprendimo
projektą kartu su priemonių plano projektu suderina su
Aplinkos apsaugos agentūra.
Mėgėjų žvejyba, žvejybos plotas, aukcionas.
Tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo
departamento Žemės tvarkymo skyriaus vedėja Daiva
Mikalauskienė, tel. 8 706 85 134, el. paštas
Daiva.Mikalauskiene@nzt.lt.
Tarnybos teritorinių skyrių darbuotojai, kurių vardai ir
pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai
yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
 Kita
 Kita
Apie rengiamą uždarą aukcioną Aukciono komisija ne
vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki aukciono turi
pranešti Mėgėjų žvejybos įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje
nurodytiems asmenims registruotu laišku.
Apie rengiamą atvirą aukcioną Aukciono komisija ne
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vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki aukciono turi
paskelbti Tarnybos interneto svetainėje.
Tarnybos direktorius arba jo įgaliotas teritorinio
padalinio vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo
Sprendimo priėmimo pateikia Aplinkos apsaugos
agentūrai Sprendimą kartu su priemonių planu.
-

23. Administracinės paslaugos
teikimo stebėsenos rodiklio
apskaičiavimo metodika
24. Administracinių paslaugų teikimo Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
aprašymų įtraukimas į dokumentų registruojamas
ir
saugomas
byloje
5.29
apskaitą
„Administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir jų
registras 1AP“.
Žemės tvarkymo ir administravimo departamento
Žemės tvarkymo skyriaus vedėja

Daiva Mikalauskienė

