NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
MARIJAMPOLĖS, KAZLŲ RŪDOS IR KALVARIJOS SKYRIUS
SKELBIMAS APIE ATVIRĄ AUKCIONĄ
DĖL TEISĖS NAUDOTI ŽVEJYBOS PLOTĄ SUTEIKIMO
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir
Kalvarijos skyriaus vedėjo 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 20VĮ-1523-(14.20.2.) sudaryta
aukciono komisija, kurios pirmininkas Rimantas Domeika, tel. 8 706 85 592, el. p.
Rimantas.Domeika@nzt.lt skelbia atvirą aukcioną dėl teisės naudoti žvejybos plotus: Ivoniškio
ežere, esančiame Marijampolės savivaldybės, Gudelių seniūnijos, Gudelių kaime, Kalnynų ežere,
esančiame Marijampolės savivaldybės, Gudelių seniūnijos, Kalnynų kaime, Valavičių tvenkinyje,
esančiame Marijampolės savivaldybės, Marijampolės seniūnijos, Valavičių kaime, suteikimo.
Duomenys apie vandens telkinį
Pavadinimas

Ivoniškio ežeras
Kalnynų ežeras
Valavičių tvenkinys

Inventorinis Nr.

Kodas

Plotas, ha

55-8
55-26
-

15040154
10030586
15050093

12,10
8,30
8,70

Duomenys apie vandens telkinio valdytoją: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos, buveinės adresas: Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius, kodas 188704927.
Pradinis metinio mokesčio už teisę naudoti žvejybos plotą dydis:
Ivoniškio ežeras - 11,22 Eur (vienuolika eurų 22 ct.),
Kalnynų ežeras - 7,20 Eur (septyni eurai 20 ct.),
Valavičių tvenkinys - 7,02 Eur (septyni eurai 2 ct.).
Žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos Ivoniškio ežero, Kalnynų ežero,
Valavičių tvenkinio priemonių planai, patvirtinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus vedėjo 2016 m. gruodžio 7 d.
įsakymais Nr. 20VĮ-1536-(14.20.2.), Nr. 20VĮ-1537-(14.20.2.), Nr. 20VĮ-1538-(14.20.2.)
(www.nzt.lt).
Aukciono vykdymo data ir laikas: 2017 m. sausio 5 d. 10.00 val. Ivoniškio ežero,
10.30 val. Kalnynų ežero, 11.00 val. Valavičių tvenkinio.
Aukciono vykdymo vieta: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus posėdžių salė, III aukštas, esanti Vytauto g. 28,
Marijampolėje.
Aukciono dalyvių registracija: informacija teikiama ir paraiškos dalyvauti aukcione
priimamos bei aukciono dalyviai registruojami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriuje, Vytauto g. 28, Marijampolė, 113
kabinete iki 2016 m. gruodžio 30 d. Paraiška gali būti pateikiama įteikiant, siunčiant paštu
registruotu laišku arba elektroniniu paštu (pasirašyta elektroniniu parašu).

Aukciono dalyvio registracijos mokestis: Ivoniškio ežerui 16,94 Eur, Kalnynų ežerui
11,62 Eur, Valavičių tvenkiniui 12,18 Eur. Šį mokestį būtina sumokėti iki paraiškos dalyvauti
aukcione pateikimo momento ir prie pateikiamų dokumentų pridėti banko dokumentą, patvirtinantį,
kad

į

Nacionalinės

žemės

tarnybos

prie

Žemės

ūkio

ministerijos

sąskaitą

Nr.

LT 697300010126439769, esančią AB „Swedbank“, banko kodas – 73000, gavėjo kodas
188704927, yra pervestas aukciono dalyvio registracijos mokestis. Mokėjimo nurodyme būtina
nurodyti – aukciono dalyvio vardą, pavardę, vandens telkinio pavadinimą, kodą arba
inventorinį numerį. Asmenys, nesumokėję aukciono dalyvio registracijos mokesčio, aukcione
dalyvauti negali. Aukciono dalyvio registracijos mokestis aukciono dalyviui negrąžinamas.
Įvykus aukcionui, teisė naudoti žvejybos plotą bus suteikiama 10 metų laikotarpiui, o
valstybiniame vandens telkinyje, į kurį numatoma atkurti nuosavybės teises, iki nuosavybės teisių į
jį atkūrimo.

PATVIRTINTA
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos
skyriaus vedėjo 2016 m. gruodžio 7 d.
įsakymu Nr. 20VĮ-1536-(14.20.2.)

ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, ATKŪRIMO IR APSAUGOS PRIEMONIŲ PLANAS
(Kitų vandens telkinių, nepriskirtų jokiai žuvininkystės vystymo krypčiai, tvarkymo planas)
2016 m. gruodžio 7 d.
Marijampolė
(plano sudarymo vieta)

Marijampolės savivaldybė, Ivoniškio ežeras, 15040154, 55-8, 12,10 ha________________, kurio
(savivaldybės pavadinimas, vandens telkinio pavadinimas, inventoriaus Nr., kodas, plotas, ha)

žvejybos ploto naudotojas__________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________,
(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas )

_______________________________________________________________________________,
(fizinio asmens gyvenamoji vieta arba juridinio asmens buveinė)

privalo:
1. A t l i k t i žuvų išteklių vandens telkinyje tyrimus 2026 m. (vadovaujantis žuvų išteklių tyrimų
vidaus vandenyse tvarka).
2. Ž u v i n t i vandens telkinį lydekomis kasmet vadovaujantis šioje lentelėje nurodytomis žuvų
rūšimis ir kiekiu.
Žuvų rūšys

LYDEKA
KAROSAS
LYNAS

Žuvų
amžius
lervutės
šiųmetės
šiųmečiai
dvivasariai
įvairūs
dvivasariai

2017
m.

Įveisimo kiekis, vnt.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
60

121

60
121

121

60
121

121

60
121

121

60
121

121

121

Žuvų įveisimo kiekis nustatomas vadovaujantis minimaliomis žuvų ir vėžių įveisimo normomis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu
Nr. 3D-354/D1-303.

3. O r g a n i z u o t i ir v y k d y t i žuvų išteklių apsaugą.
4. Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka o r g a n i z u o t i mėgėjų ar limituotą žvejybą platinant
žvejybos leidimus žvejams: _________________________________________________________
(žvejybos leidimų platinimo vieta, adresas, telefonas)
5. V y k d y t i darbus žuvų dusimui išvengti (vadovaujantis darbų organizavimo žuvų dusimo
atveju tvarka).

6. Labiausiai lankomose vandens telkinio pakrantės vietose į r e n g t i 2 vnt. informacinių lentelių,
kuriose būtų užrašytas vandens telkinio pavadinimas, žvejybos ploto naudotojo pavardė (juridinio
asmens teisinė forma, pavadinimas), telefonas, vieta, kur galima įsigyti leidimus mėgėjų žvejybai,
jei organizuota limituota žvejyba, – leidimus limituotai žvejybai.

VANDENS TELKINIO VALDYTOJAS

ŽVEJYBOS PLOTO NAUDOTOJAS

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir
Kalvarijos skyrius
Įm. k. 188704927, Vytauto g. 28, Marijampolė

Medžiotojų ir žvejų draugijos Marijampolės
skyrius
Įm. k. 191211645, J. Jablonskio g. 4,
Marijampolė

(žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos priemonių
planą patvirtinusios institucijos pavadinimas, kodas,
buveinė)

Irena Kneizevičienė

(žvejybos ploto naudotojo pavadinimas, kodas, buveinė –
jei juridinis asmuo)

Valentinas Aleknavičius, asm. k. 34608200266

(vandens telkinio tvarkymo planą išdavusio asmens vardas,
pavardė)

(vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta –

jei fizinis asmuo, arba juridinio asmens atstovo vardas,
pavardė, asmens kodas)
(parašas)

A. V.

(parašas)

PATVIRTINTA
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos
skyriaus vedėjo 2016 m. gruodžio 7 d.
įsakymu Nr. 20VĮ- 1537-(14.20.2.)

ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, ATKŪRIMO IR APSAUGOS PRIEMONIŲ PLANAS
(Kitų

vandens telkinių, nepriskirtų jokiai žuvininkystės vystymo krypčiai, tvarkymo planas)
2016 m. gruodžio 7 d.
Marijampolė
(plano sudarymo vieta)

Marijampolės savivaldybė, Kalnynų ežeras, 10030586, 55-26, 8,30 ha_________________, kurio
(savivaldybės pavadinimas, vandens telkinio pavadinimas, inventoriaus Nr., kodas, plotas, ha)

žvejybos ploto naudotojas __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas )

_______________________________________________________________________________,
(fizinio asmens gyvenamoji vieta arba juridinio asmens buveinė)

privalo:
1. A t l i k t i žuvų išteklių vandens telkinyje tyrimus 2026 m. (vadovaujantis žuvų išteklių tyrimų
vidaus vandenyse tvarka).
2. Ž u v i n t i vandens telkinį lydekomis kasmet vadovaujantis šioje lentelėje nurodytomis žuvų
rūšimis ir kiekiu.
Žuvų rūšys

LYDEKA
KAROSAS
LYNAS

Žuvų
amžius
lervutės
šiųmetės
šiųmečiai
dvivasariai
įvairūs
dvivasariai

2017
m.

Įveisimo kiekis, vnt.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
m.
m.
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m.
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m.
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83

Žuvų įveisimo kiekis nustatomas vadovaujantis minimaliomis žuvų ir vėžių įveisimo normomis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu
Nr. 3D-354/D1-303.

3. O r g a n i z u o t i ir v y k d y t i žuvų išteklių apsaugą.
4. Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka o r g a n i z u o t i mėgėjų ar limituotą žvejybą platinant
žvejybos leidimus žvejams:__________________________________________________________
(žvejybos leidimų platinimo vieta, adresas, telefonas)
5. V y k d y t i darbus žuvų dusimui išvengti (vadovaujantis darbų organizavimo žuvų dusimo
atveju tvarka).

6. Labiausiai lankomose vandens telkinio pakrantės vietose į r e n g t i 1 vnt. informacinių lentelių,
kuriose būtų užrašytas vandens telkinio pavadinimas, žvejybos ploto naudotojo pavardė (juridinio
asmens teisinė forma, pavadinimas), telefonas, vieta, kur galima įsigyti leidimus mėgėjų žvejybai,
jei organizuota limituota žvejyba, – leidimus limituotai žvejybai.

VANDENS TELKINIO VALDYTOJAS

ŽVEJYBOS PLOTO NAUDOTOJAS

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir
Kalvarijos skyrius
Įm. k. 188704927, Vytauto g. 28, Marijampolė

Medžiotojų ir žvejų draugijos Marijampolės
skyrius
Įm. k. 191211645, J. Jablonskio g. 4,
Marijampolė

(žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos priemonių
planą patvirtinusios institucijos pavadinimas, kodas,
buveinė)

Irena Kneizevičienė

(žvejybos ploto naudotojo pavadinimas, kodas, buveinė –
jei juridinis asmuo)

Valentinas Aleknavičius, asm. k. 34608200266

(vandens telkinio tvarkymo planą išdavusio asmens vardas,
pavardė)

(vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta –

jei fizinis asmuo, arba juridinio asmens atstovo vardas,
pavardė, asmens kodas)
(parašas)

A. V.

(parašas)
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PATVIRTINTA
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos
skyriaus vedėjo 2016 m. gruodžio 7 d.
įsakymu Nr. 20VĮ-1538-(14.20.2.)

ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, ATKŪRIMO IR APSAUGOS PRIEMONIŲ PLANAS
(Kitų vandens telkinių, nepriskirtų jokiai žuvininkystės vystymo krypčiai, tvarkymo planas)
2016 m. gruodžio 7 d.
Marijampolė
(plano sudarymo vieta)

Marijampolės savivaldybė, Valavičių tvenkinys, 15050093, 8,70 ha

________________, kurio

(savivaldybės pavadinimas, vandens telkinio pavadinimas, inventoriaus Nr., kodas, plotas, ha)

žvejybos ploto naudotojas__________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________,
(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas )

_______________________________________________________________________________,
(fizinio asmens gyvenamoji vieta arba juridinio asmens buveinė)

privalo:
1. A t l i k t i žuvų išteklių vandens telkinyje tyrimus 2026 m. (vadovaujantis žuvų išteklių tyrimų
vidaus vandenyse tvarka).
2. Ž u v i n t i vandens telkinį lydekomis kasmet vadovaujantis šioje lentelėje nurodytomis žuvų
rūšimis ir kiekiu.
Žuvų rūšys

LYDEKA
KAROSAS
LYNAS

Žuvų
amžius
lervutės
šiųmetės
šiųmečiai
dvivasariai
įvairūs
dvivasariai

2017
m.

Įveisimo kiekis, vnt.
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m.
m.
m.
m.
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m.
m.
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Žuvų įveisimo kiekis nustatomas vadovaujantis minimaliomis žuvų ir vėžių įveisimo normomis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu
Nr. 3D-354/D1-303.

3. O r g a n i z u o t i ir v y k d y t i žuvų išteklių apsaugą.
4. Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka o r g a n i z u o t i mėgėjų ar limituotą žvejybą platinant
žvejybos leidimus žvejams: _________________________________________________________
(žvejybos leidimų platinimo vieta, adresas, telefonas)
5. V y k d y t i darbus žuvų dusimui išvengti (vadovaujantis darbų organizavimo žuvų dusimo
atveju tvarka).

6. Labiausiai lankomose vandens telkinio pakrantės vietose į r e n g t i 2 vnt. informacinių lentelių,
kuriose būtų užrašytas vandens telkinio pavadinimas, žvejybos ploto naudotojo pavardė (juridinio
asmens teisinė forma, pavadinimas), telefonas, vieta, kur galima įsigyti leidimus mėgėjų žvejybai,
jei organizuota limituota žvejyba, – leidimus limituotai žvejybai.

VANDENS TELKINIO VALDYTOJAS

ŽVEJYBOS PLOTO NAUDOTOJAS

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir
Kalvarijos skyrius
Įm. k. 188704927, Vytauto g. 28, Marijampolė

Medžiotojų ir žvejų draugijos Marijampolės
skyrius
Įm. k. 191211645, J. Jablonskio g. 4,
Marijampolė

(žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos priemonių
planą patvirtinusios institucijos pavadinimas, kodas,
buveinė)

Irena Kneizevičienė

(žvejybos ploto naudotojo pavadinimas, kodas, buveinė –
jei juridinis asmuo)

Valentinas Aleknavičius, asm. k. 34608200266

(vandens telkinio tvarkymo planą išdavusio asmens vardas,
pavardė)

(vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta –

jei fizinis asmuo, arba juridinio asmens atstovo vardas,
pavardė, asmens kodas)
(parašas)

A. V.

(parašas)

