LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL PERLEIDŽIAMOSIOS TEISĖS Į ŽVEJYBOS GALIMYBES BALTIJOS JŪROJE
SUTEIKIMO, PERLEIDIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO
PANAIKINIMO, TEISĖS GALIOJIMO PANAIKINIMO IR INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS
GALIMYBIŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016 m. spalio 25 d. Nr. 3D-620
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, 17
straipsnio 3 dalimi, 175 straipsnio 3 dalimi, 177 straipsnio 10 dalimi ir 178 straipsnio 3 dalimi:
1. T v i r t i n u Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo,
perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo
panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.

Žemės ūkio ministrė

Virginija Baltraitienė
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-620

PERLEIDŽIAMOSIOS TEISĖS Į ŽVEJYBOS GALIMYBES BALTIJOS JŪROJE SUTEIKIMO,
PERLEIDIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO,
TEISĖS GALIOJIMO PANAIKINIMO IR INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ
SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo
sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos
galimybių skyrimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato perleidžiamosios teisės į žvejybos
galimybes Baltijos jūroje (toliau – perleidžiamoji teisė) suteikimo ūkio subjektams, perleidimo kitam
ūkio subjektui, perleidžiamosios teisės galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo,
perleidžiamosios teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių (toliau – kvota)
skyrimo tvarką.
2. Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme
(toliau – Žuvininkystės įstatymas).
3. Pagal perleidžiamąją teisę ūkio subjektui kvota skiriama kitiems kalendoriniams metams,
einantiems po tų kalendorinių metų, kai yra suteikiama perleidžiamoji teisė. Kvotos skiriamos kasmet
iki perleidžiamosios teisės galiojimo pabaigos. Paskutiniais perleidžiamosios teisės galiojimo metais
ūkio subjektui kvota pagal tą perleidžiamąją teisę paskutinį kartą skiriama kitiems vieneriems
kalendoriniams metams.

II SKYRIUS
TEISĖ GAUTI PERLEIDŽIAMĄJĄ TEISĘ
4. Perleidžiamoji teisė suteikiama tik ūkio subjektams, teisėtais pagrindais valdantiems į
Žvejojančių Baltijos jūroje Lietuvos Respublikos žvejybos laivų sąrašą, patvirtintą Žuvininkystės
tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba)
direktoriaus 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V1-5 „Dėl Žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti
Baltijos jūroje, Žvejojančių Baltijos jūroje Lietuvos Respublikos žvejybos laivų ir Žvejojančių Baltijos
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jūros priekrantės žvejybos zonoje Lietuvos Respublikos žvejybos laivų sąrašų patvirtinimo“ (toliau –
įsakymas Nr. V1-5), įtrauktą Lietuvos Respublikos žvejybos laivą.
5. Ūkio subjektai, teisėtais pagrindais valdantys tik į Žvejojančių Baltijos jūros priekrantės
žvejybos zonoje laivų sąrašą, patvirtintą įsakymu Nr. V1-5, įtrauktą Lietuvos Respublikos žvejybos
laivą, turi teisę dalyvauti skiriant perleidžiamąsias teises ar kvotas aukciono būdu arba jiems gali būti
perleista perleidžiamoji teisė, tačiau gautą pagal tą teisę kvotą gali panaudoti tik Lietuvos Respublikos
teritorinėje jūroje.
6. Ūkio subjektui pagal atskaitos duomenis perleidžiamoji teisė suteikiama, jeigu bent vienus
metus iš paskutinių 2 kalendorinių metų iki tų metų, kuriais yra suteikiamos perleidžiamosios teisės, jis
naudojo (išskyrus atvejį, jeigu ūkio subjektas nenaudojo kvotos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių) savo
kvotą tos rūšies žuvų, į kurių žvejybos galimybes yra suteikiama teisė, jeigu tuo laikotarpiu tos rūšies
žuvų žvejyba nebuvo draudžiama.
7. Perleidžiamosios teisės aukcione negali dalyvauti ūkio subjektas, kurio turima perleidžiamoji
teisė lygi Žuvininkystės įstatymo 175 straipsnio 4 dalyje nustatytai ribai, įskaitant ir su juo susijusius
ūkio subjektus, kaip jie apibrėžti Žuvininkystės įstatymo 14 1 straipsnio 12–19 dalyse.

III SKYRIUS
PASKELBIMAS APIE PERLEIDŽIAMOSIOS TEISĖS SUTEIKIMĄ PAGAL ATSKAITOS
DUOMENIS IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
8. Likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse
suteikimo komisijos (toliau – Komisija) posėdžio, kuriame bus suteikiamos perleidžiamosios teisės,
Žuvininkystės tarnyba paskelbia pranešimą apie Komisijos posėdį Žuvininkystės tarnybos interneto
svetainėje (www.zuv.lt), elektroniniu paštu informuoja versline žvejyba Baltijos jūroje užsiimantiems
ūkio subjektams atstovaujančias asociacijas ir išsiunčia šį pranešimą Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijai elektroniniu paštu zum@zum.lt, kuri jį paskelbia savo interneto svetainėje.
9. Pranešime apie Komisijos posėdį, kuriame bus suteikiamos perleidžiamosios teisės, nurodoma:
9.1. ūkio subjektų prašymų suteikti perleidžiamąją teisę ir kitų dokumentų pateikimo terminas.
Prašymai suteikti perleidžiamąją teisę nepriimami likus 5 darbo dienoms iki posėdžio dienos;
9.2. Komisijos posėdžio, kuriame bus suteikiamos perleidžiamosios teisės, vieta ir laikas;
9.3. adresas, kuriuo reikia pateikti prašymus suteikti perleidžiamąją teisę ir kitus dokumentus, bei
telefonas pasiteirauti;
9.4. žuvų rūšys, kurias žvejoti suteikiamos perleidžiamosios teisės, ir žvejybos zonos;
9.5. 10 paskutinių kalendorinių metų laikotarpis, iš kurių ūkio subjektai gali pasirinkti 3
kalendorinius metus, kaip numatyta Žuvininkystės įstatymo 174 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse;
9.6. perleidžiamosios teisės galiojimo laikotarpis;
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9.7. perleidžiamųjų teisių skyrimo sąlygos.
10. Ūkio subjektas, atitinkantis šio aprašo II skyriuje nustatytas sąlygas ir norintis gauti
perleidžiamąsias teises, ne vėliau kaip per aprašo 9.1 papunktyje nurodytame pranešime nustatytą
terminą, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykęs į
Žuvininkystės tarnybą pateikia:
10.1. aprašo 1 priede nurodytą prašymą, kuriame nurodo:
10.1.1. norimas gauti perleidžiamąsias teises pagal žuvų rūšis ir žvejybos zonas;
10.1.2. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);
10.1.3. pasirenkamus 3 kalendorinius metus iš 10 paskutinių kalendorinių metų, kaip numatyta
Žuvininkystės įstatymo 174 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse;
10.2. asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) arba Juridinių asmenų registro
išplėstinio išrašo (kai ūkio subjektas juridinis asmuo) kopiją;
10.3. užpildytą deklaraciją, nurodytą aprašo 2 priede, apie su juo susijusius ūkio subjektus, kaip
jie apibrėžti Žuvininkystės įstatymo 141 straipsnio 12–19 dalyse, kurie valdo Lietuvos Respublikos
žvejybos laivą (toliau – susiję ūkio subjektai);
10.4. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai)
nuomojamas (-i);
10.5. su juridinio asmens reorganizavimu susijusių dokumentų (reorganizavimo sąlygas,
pirkimo–pardavimo sutartis, juridinių asmenų registro išrašą ir pan.) kopijas, jei ūkio subjektas, norintis
gauti perleidžiamąją teisę, buvo reorganizuotas arba susikūrė po reorganizavimo per paskutinius 10
kalendorinių metų.
11. Žuvininkystės tarnyba per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia pareiškėjui
patvirtinimą apie gautą prašymą.
12. Jeigu pareiškėjo pateiktas prašymas neišsamus ar netinkamai įformintas arba pateikti ne visi
reikiami dokumentai, Žuvininkystės tarnyba per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apie tai
raštu praneša pareiškėjui.
13. Jeigu pareiškėjas nepateikia tinkamai įforminto prašymo ar kitų reikiamų dokumentų likus 5
darbo dienoms iki aprašo 9.1 papunktyje nurodyto termino, jo prašymas atmetamas ir perleidžiamoji
teisė neskiriama.
14. Gauti prašymai Žuvininkystės tarnyboje registruojami Gautų dokumentų registre, kuriame
nurodoma dokumentų gavimo data, registracijos numeris, juos pateikusio ūkio subjekto pavadinimas
arba vardas ir pavardė. Užregistravus prašymą, ant jo nurodoma prašymo gavimo data, laikas ir
suteiktas registracijos numeris.
15. Prašymų ūkio subjektai gali atsisakyti raštu ne vėliau kaip iki Komisijos posėdžio pradžios.
16. Prašymai, gauti pasibaigus dokumentų pateikimo terminui, atmetami ir ūkio subjektai apie tai
informuojami raštu.
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IV SKYRIUS
PAGAL ATSKAITOS DUOMENIS SUTEIKIAMOS PERLEIDŽIAMOSIOS TEISĖS
APSKAIČIAVIMAS
17. Komisija, vadovaudamasi Žuvininkystės įstatymo 174 straipsnio 1 dalimi, pagal
Žuvininkystės tarnybos iš žuvininkystės duomenų valstybės informacinės sistemos pateiktus duomenis
apskaičiuoja kiekvieno ūkio subjekto, pateikusio aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus, tam tikros
rūšies X žuvų atskaitos duomenis pagal šią formulę:
a 

( s 1  s 2  s 3 )  100
K1  K 2  K 3

,

čia: a – ūkio subjekto atskaitos duomenys;
K1, K2, K3 – per aprašo 10.1.3 papunktyje nurodytus, atitinkamai per 1, 2 ir 3 pasirinktus metus
(toliau – pasirinkti metai) Lietuvos Respublikai skirta X rūšies žuvų kvota, t;
s1, s2, s3 – atitinkamai per pasirinktus metus ūkio subjekto sugautų X rūšies žuvų kiekis, kuris
neviršijo atitinkamais metais ūkio subjektui suteiktos ir (ar) apsikeitus su kitais Lietuvos Respublikos
žvejybos laivą valdančiais ūkio subjektais gautos X rūšies žuvų kvotos, įskaitant ir apsikeitus kvotomis
su kita Europos Sąjungos valstybe nare ar užsienio valstybe sugautą Y rūšies žuvų kiekį, perskaičiuotą
pagal Žuvininkystės įstatymo 174 straipsnio 4 ir 6 dalis (jei ūkio subjektas buvo reorganizuotas, šie
duomenys nustatomi pagal pateiktus su ūkio subjekto reorganizavimu susijusius dokumentus), t. Per
bet kuriuos vienerius pasirinktus metus sugautų X rūšies žuvų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:
s=n+m+(

v  kv

arba t)*,

kt

čia: n – per tuos pasirinktus metus ūkio subjekto sugautų X rūšies žuvų kiekis pagal jam suteiktą
kvotą, t;
m – per tuos pasirinktus metus ūkio subjekto sugautų X rūšies žuvų kiekis pagal apsikeitus su
kitais Lietuvos Respublikos žvejybos laivą valdančiais ūkio subjektais gautą kvotą, t;
v – per tuos pasirinktus metus ūkio subjekto sugautų Y rūšies žuvų kiekis pagal apsikeitus
kvotomis su kita Europos Sąjungos valstybe nare ar užsienio valstybe gautą kvotą, t;
kv – apsikeitus kvotomis su kita Europos Sąjungos valstybe nare ar užsienio valstybe sugautų Y
rūšies žuvų tų pasirinktų metų vidutinė pirminio pardavimo kaina, nustatyta Žuvininkystės tarnybos
direktoriaus įsakymu, Eur už toną;
kt – X rūšies žuvų tų pasirinktų metų vidutinė pirminio pardavimo kaina, nustatyta Žuvininkystės
tarnybos direktoriaus įsakymu, Eur už toną;
t – apsikeitimo kvotomis su kita Europos Sąjungos valstybe nare ar užsienio valstybe metu
atiduota X rūšies žuvų kvota, t;
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* – jei

v  kv

˂ t, tai pridedama reikšmė

v  kv

kt

, jei

kt

v  kv

≥ t, tai pridedama reikšmė t, išskyrus

kt

Žuvininkystės įstatymo 174 straipsnio 6 dalyje nustatytą atvejį.
18. Ūkio subjektui suteiktina perleidžiamoji teisė vadovaujantis Žuvininkystės įstatymo 17 5
straipsniu apskaičiuojama pagal šią formulę:
t  a  (1 

0 ,3  ( p 1  p 2  p 3 )
S1  S 2  S 3

 0 , 05 ( a . įr .)  0 , 03  ps  0 , 01  pp )

,

čia: t – ūkio subjektui suteiktina perleidžiamoji teisė procentais;
S1, S2, S3 – metinis atitinkamai per paskutinius 3 kalendorinius metus ūkio subjekto sugautų X
rūšies žuvų kiekis, t;
p1, p2, p3 – metinis atitinkamai per paskutinius 3 kalendorinius metus per pirminio žuvininkystės
produktų pardavimo aukcioną Lietuvos Respublikos teritorijoje ūkio subjekto parduotų X rūšies žuvų
kiekis, t.
Atsižvelgiama tiek į po reorganizavimo susikūrusio ūkio subjekto, tiek į reorganizuoto ūkio
subjekto iki reorganizavimo per laikotarpį, apimantį 3 paskutinius kalendorinius metus, sugautų ir
parduotų X rūšies žuvų kiekius;
0,05(a.įr.) – pridedama, jei ūkio subjektas per paskutinius 3 kalendorinius metus mažiausiai 50
procentų skirtų kvotų panaudojo atrankiosios žvejybos įrankiais ar tausojančiu gamtines buveines
žvejybos būdu.
Atsižvelgiama tiek į po reorganizavimo susikūrusio ūkio subjekto, tiek į reorganizuoto ūkio
subjekto iki reorganizavimo per laikotarpį, apimantį 3 paskutinius kalendorinius metus, vykdytą
žvejybą;
ps – sunkių pažeidimų, padarytų per paskutinius 3 kalendorinius metus, skaičius;
pp – verslinę žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, kurie nebuvo pripažinti sunkiais,
padarytų per paskutinius 3 kalendorinius metus, skaičius.
Jei ūkio subjektas susikūrė po reorganizavimo per paskutinius 3 kalendorinius metus, prie jo
padarytų pažeidimų pridedama reorganizuoto ūkio subjekto iki reorganizavimo per laikotarpį, apimantį
3 paskutinius kalendorinius metus, padarytų pažeidimų skaičius.
19. Jeigu ūkio subjektui, įskaitant su juo susijusius ūkio subjektus, nurodytus Žuvininkystės
įstatymo 141 straipsnio 12–19 dalyse, pagal aprašo 18 punktą apskaičiuota suteiktina perleidžiamoji
teisė viršija Žuvininkystės įstatymo 175 straipsnio 4 dalyje nustatytą ribą, tam ūkio subjektui ir su juo
susijusiems ūkio subjektams suteiktina perleidžiamoji teisė proporcingai sumažinama iki Žuvininkystės
įstatymo 175 straipsnio 4 dalyje nustatytos ribos.
20. Didžiausia bendra (suminė) ūkio subjektams galima suteikti perleidžiamoji teisė
apskaičiuojama taip:
t ( b )  100 %  r

,

7
čia: t(b) – bendra ūkio subjektams galima suteikti perleidžiamoji teisė, procentais;
r – žvejybos galimybių rezervas, nurodytas Žuvininkystės įstatymo 17 5 straipsnio 2 dalyje,
procentais.
21. Jei pagal aprašo 18 ir 19 punktus apskaičiuotų ūkio subjektams suteiktinų perleidžiamųjų
teisių suma viršija pagal aprašo 20 punktą nustatytą didžiausią bendrą ūkio subjektams galimą suteikti
perleidžiamąją teisę, kiekvienam ūkio subjektui suteikiama perleidžiamoji teisė proporcingai
sumažinama.
22. Jei pagal aprašo 18 ir 19 punktus apskaičiuotų ūkio subjektams suteiktinų perleidžiamųjų
teisių suma yra lygi arba mažesnė negu pagal aprašo 20 punktą nustatyta didžiausia bendra ūkio
subjektams galima suteikti perleidžiamoji teisė, kiekvienam ūkio subjektui suteikiama pagal aprašo 18
ir 19 punktus apskaičiuota perleidžiamoji teisė.
23. Jei pagal aprašo 18 ir 19 punktus apskaičiuotų ūkio subjektams suteiktinų perleidžiamųjų
teisių suma yra mažesnė negu pagal aprašo 20 punktą nustatyta didžiausia bendra ūkio subjektams
galima suteikti perleidžiamoji teisė, likusi nesuteikta pagal atskaitos duomenis perleidžiamoji teisė
suteikiama ūkio subjektams aukciono būdu.
24. Ūkio subjektui suteikiama tokia pat perleidžiamoji teisė menkių žvejybai tiek Tarptautinės
jūrų tyrinėjimo tarybos 25–32 pakvadračių ES vandenyse (rytinių menkių), tiek 22–24 pakvadračių ES
vandenyse (vakarinių menkių).
25. Apskaičiuotas perleidžiamosios teisės dydis apvalinamas iki trijų skaičių po kablelio.
Komisija posėdžio metu informuoja dalyvaujančius posėdyje ūkio subjektus apie apskaičiuotą
suteikiamos perleidžiamosios teisės dydį, tačiau galutinis perleidžiamosios teisės dydis paskelbiamas
aprašo 84 punkte nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
PASKELBIMAS APIE PERLEIDŽIAMOSIOS TEISĖS SUTEIKIMĄ AUKCIONO BŪDU IR
DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
26. Žuvininkystės įstatymo 177 straipsnio 10 dalyje ir aprašo 23 dalyje nurodytos likusios
nesuteiktos perleidžiamosios teisės suteikiamos aukciono būdu.
27. Likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki Komisijos posėdžio, kuriame aukciono būdu bus
suteikiamos perleidžiamosios teisės, Žemės ūkio ministerijos pavedimu Žuvininkystės tarnyba
elektroniniu paštu informuoja versline žvejyba Baltijos jūroje užsiimantiems ūkio subjektams
atstovaujančias asociacijas, paskelbia savo interneto tinklalapyje www.zuv.lt pranešimą ir išsiunčia šį
pranešimą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, kuri jį paskelbia savo interneto svetainėje.
28. Pranešime apie Komisijos posėdį, kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios
teisės, nurodoma:
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28.1. aukciono būdu suteikiamos perleidžiamosios teisės pagal žuvų rūšis ir žvejybos zonas,
procentais;
28.2. ūkio subjektų prašymų dalyvauti perleidžiamųjų teisių aukcione ir kitų dokumentų
pateikimo terminas. Prašymai suteikti perleidžiamąją teisę nepriimami likus 5 darbo dienoms iki
posėdžio dienos;
28.3. Komisijos posėdžio, kuriame bus suteikiamos perleidžiamosios teisės aukciono būdu, vieta
ir laikas. Komisijos posėdis turi būti surengtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aprašo 28.2
papunktyje nurodytų prašymų ir kitų dokumentų pateikimo termino pabaigos;
28.4. adresas, kuriuo reikia pateikti prašymus dalyvauti perleidžiamųjų teisių aukcione ir kitus
dokumentus, bei telefonas pasiteirauti;
28.5. perleidžiamųjų teisių skyrimo aukciono būdu sąlygos;
28.6. perleidžiamosios teisės galiojimo laikotarpis;
28.7. Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita, į kurią ūkio
subjektai, pageidaujantys dalyvauti aukcione, gali pervesti aukciono dalyvio užstatą.
29. Ūkio subjektai, atitinkantys aprašo II skyriuje nustatytas sąlygas ir norintys dalyvauti
perleidžiamųjų teisių aukcione (toliau – perleidžiamosios teisės aukciono dalyviai), ne vėliau kaip per
aprašo 28.2 papunktyje nurodytame pranešime nustatytą terminą, per atstumą, elektroninėmis
priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą pateikia:
29.1. aprašo 1 priede nurodytą prašymą, kuriame nurodo:
29.1.1. norimas gauti perleidžiamąsias teises;
29.1.2. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);
29.1.3. atsiskaitomosios sąskaitos numerį, į kurią Žuvininkystės tarnyba galėtų pervesti
nepanaudotą aukciono dalyvio užstatą pagal aprašo 51 punktą;
29.2. asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) arba Juridinių asmenų registro
išplėstinio išrašo (kai ūkio subjektas juridinis asmuo) kopiją;
29.3. užpildytą deklaraciją, nurodytą aprašo 2 priede;
29.4. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai)
nuomojamas (-i);
29.5. perleidžiamosios teisės aukciono dalyvio užstato pervedimo į aprašo 28.7 papunktyje
nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą įrodymo dokumento kopiją;
29.6. įgaliojimą, jei aukcione dalyvauja ūkio subjekto įgaliotas asmuo.
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VI SKYRIUS
PERLEIDŽIAMOSIOS TEISĖS SUTEIKIMAS AUKCIONO BŪDU
30. Perleidžiamosios teisės aukciono dalyviui galimos suteikti perleidžiamosios teisės dydį riboja
aukciono dalyvio užstatas. Didžiausia ūkio subjektui galima suteikti aukciono būdu perleidžiamoji teisė
apskaičiuojama pagal šią formulę:
t(m ) 

U  1000
K (a )  k (a )

,

čia: t(m) – didžiausia ūkio subjektui galima suteikti perleidžiamoji teisė, procentais;
K(a) – einamųjų kalendorinių metų, kuriais vykdomas perleidžiamosios teisės aukcionas,
atitinkamos žuvų rūšies Lietuvos Respublikai skirta kvota, t;
k(a) – praėjusių kalendorinių metų atitinkamos rūšies žuvų vidutinė pirminio pardavimo kaina,
Eur už toną. Žuvininkystės tarnyba kasmet, iki einamųjų metų vasario 15 d., direktoriaus įsakymu
nustato jūrų vandenyse žvejojamų žuvų rūšių vidutines praėjusių metų pirminio pardavimo kainas. Nuo
einamųjų metų sausio 1 d. iki vasario 15 d. skaičiavimams naudojamos direktoriaus įsakymu nustatytos
užpraeitų metų vidutinės pirminio pardavimo kainos;
U – aukciono dalyvio užstatas, Eur.
31. Perleidžiamosios teisės aukciono laimėtojai kiekvienais metais iki sausio 10 d. turi sumokėti
už perleidžiamąją teisę, pervesdami lėšas į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės
atsiskaitomąją sąskaitą. Perleidžiamosios teisės aukciono laimėtojo už tam tikrus kalendorinius metus
mokamos lėšos apskaičiuojamos pagal užpraeitų kalendorinių metų vidutinę tam tikros rūšies žuvų
Lietuvos Respublikos kvotos vertę pagal šią formulę:
S  L

K (e )  k (e)
K (a )  k (a )

,

čia: S – perleidžiamosios teisės aukciono laimėtojo už tam tikrus kalendorinius metus mokamos
lėšos, Eur;
L – suma, už kurią buvo laimėtas aukcionas, ir kurią perleidžiamosios teisės aukciono laimėtojas
turėjo sumokėti pirmą kartą po perleidžiamosios teisės suteikimo, Eur;
K(e) – užpraeitų kalendorinių metų atitinkamos rūšies žuvų Lietuvos Respublikos kvota, t;
k(e) – užpraeitų kalendorinių metų atitinkamos rūšies žuvų vidutinė pirminio pardavimo kaina,
nustatyta Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu, Eur už toną;
K(a) – kalendorinių metų, kuriais buvo vykdytas perleidžiamosios teisės aukcionas, atitinkamos
rūšies žuvų Lietuvos Respublikos kvota, t;
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k(a) – kalendorinių metų, kuriais buvo vykdytas perleidžiamosios teisės aukcionas, atitinkamos
rūšies žuvų vidutinė pirminio pardavimo kaina, nustatyta Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu,
Eur už toną.
32. Komisijos pirmininkas paskelbia perleidžiamosios teisės aukciono dalyvius ir kiekvieno iš jų
norimas įsigyti perleidžiamąsias teises, atsižvelgdamas į prašyme pageidautus perleidžiamųjų teisių
dydžius, pateiktą aukciono dalyvio užstatą ir Žuvininkystės įstatymo 175 straipsnio 4 dalyje nustatytą
apribojimą.
33. Pradinė aukciono būdu paskirstomos 1 procento dydžio perleidžiamosios teisės kaina
apskaičiuojama pagal šią formulę:
s( p) 

K (a )  k (a )

,

1000

čia: s(p) – pradinė aukciono būdu paskirstomos 1 procento dydžio perleidžiamosios teisės kaina,
Eur;
K(a) – einamųjų kalendorinių metų atitinkamos rūšies žuvų Lietuvos Respublikos kvota, t;
k(a) – praėjusių kalendorinių metų atitinkamos rūšies žuvų vidutinė pirminio pardavimo kaina,
nustatyta Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu, Eur už toną. Nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki
vasario 15 d. skaičiavimams naudojamos direktoriaus įsakymu nustatytos užpraeitų metų vidutinės
pirminio pardavimo kainos.
34. Perleidžiamosios teisės aukciono dalyviai turi teisę sumažinti prašomą įsigyti aukciono būdu
perleidžiamąją teisę. Komisija paskelbia galutinius perleidžiamosios teisės aukciono dalyvių prašomų
perleidžiamųjų teisių dydžius bei mokėtinas sumas, apskaičiuotas pagal pradinę kainą, nustatytą aprašo
33 punkte.
35. Jei prašomų perleidžiamųjų teisių suma neviršija skirstomų perleidžiamųjų teisių,
perleidžiamosios teisės aukciono dalyviams skiriamos prašomos teisės, už kurias jie iki kitų metų
sausio 10 d. turės sumokėti pagal pradinę kainą, nustatytą aprašo 33 punkte, paskaičiuotą sumą.
36. Jei perleidžiamosios teisės aukciono dalyviams perleidžiamųjų teisių neužtenka,
organizuojamas aukcionas.
37. Komisijos pirmininkas paskelbia ne mažiau kaip 10 procentų didesnę negu pradinė kainą.
Kiekvienas perleidžiamosios teisės aukciono dalyvis gali pakeisti norimą už naują kainą įsigyti
perleidžiamąją teisę, kuri negali būti didesnė negu pagal aprašo 34 punktą paskelbtas prašomas
perleidžiamosios teisės dydis.
38. Po kiekvieno kainos pakėlimo perleidžiamosios teisės aukciono dalyviai informuojami, kiek
jie iki kitų metų sausio 10 d. turės sumokėti už prašomą perleidžiamąją teisę. Komisija įvertina, ar
kiekvieno iš perleidžiamosios teisės aukciono dalyvių prašoma už naują kainą perleidžiamoji teisė
atitinka aprašo 30 punkte nustatytą apribojimą pagal aukciono dalyvio užstatą. Jei tam tikram ūkio
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subjektui šis apribojimas yra viršijamas, perskaičiuojama tam perleidžiamosios teisės aukciono dalyviui
didžiausia galima suteikti perleidžiamoji teisė.
39. Jei perleidžiamosios teisės aukciono dalyvių prašomų ir pagal aprašo 38 punktą įvertintų
perleidžiamųjų teisių suma lygi skirstomai perleidžiamajai teisei, perleidžiamosios teisės aukciono
dalyviams skiriamos prašomos perleidžiamosios teisės, už kurias jie iki kitų metų sausio 10 d. turės
sumokėti sumą, už kurią laimėtas aukcionas. Jei perleidžiamosios teisės aukciono dalyviams
perleidžiamųjų teisių neužtenka, tęsiamas aukcionas, kiekvieną kartą palaipsniui didinant kainą.
40. Jeigu aukciono metu paaiškėja, kad po paskutinio kainos pakėlimo perleidžiamosios teisės
aukciono dalyvių prašomų ir pagal aprašo 38 punktą įvertintų perleidžiamųjų teisių suma yra mažesnė
negu skirstoma perleidžiamoji teisė, perleidžiamųjų teisių aukciono dalyviams skiriamos prašomos
perleidžiamosios teisės, o likusi neparduota perleidžiamoji teisė parduodama iš naujo, kaip numatyta
aprašo 37–39 punktuose.
41. Likusios nepaskirstytos aukciono būdu perleidžiamosios teisės ir pagal Žuvininkystės
įstatymo 177 straipsnio 5, 6, 7 dalis panaikintos perleidžiamosios teisės bendras dydis skelbiamas
Žuvininkystės tarnybos interneto tinklalapyje www.zuv.lt. Einamaisiais metais pagal aprašo XII ir XIII
skyrių nuostatas aukcionui teikiamos pagal nepaskirstytą perleidžiamąją teisę paskaičiuotos kvotos. Jei
gaunamas bent vienas ūkio subjekto prašymas paskirstyti šią perleidžiamąją teisę, ji paskirstoma aprašo
V–VI skyriuose numatyta tvarka organizuojant papildomą aukcioną.

VII SKYRIUS
PERLEIDŽIAMOSIOS TEISĖS PERLEIDIMAS
42. Ūkio subjektas, norėdamas perleisti savo turimą perleidžiamąją teisę kitam ūkio subjektui, per
atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykęs į Žuvininkystės
tarnybą pateikia:
42.1. prašymą patvirtinti perleidžiamosios teisės perleidimą, kuriame nurodo:
42.1.1. perleidžiamosios teisės dydį pagal žuvų rūšį ir žvejybos zoną, kur taikoma;
42.1.2. ūkio subjekto, kuriam siekia perleisti perleidžiamąją teisę, rekvizitus: įmonės pavadinimą,
juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę, asmens kodą (kai ūkio
subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, valdomus Lietuvos
Respublikos žvejybos laivus, kuriais jis numato žvejoti;
42.2. ūkio subjekto, kuriam siekia perleisti perleidžiamąją teisę, sutikimą ir asmens dokumento
(kai ūkio subjektas fizinis asmuo) arba Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (kai ūkio subjektas
juridinis asmuo) kopiją.
43. Žuvininkystės tarnyba atmeta prašymą patvirtinti perleidžiamosios teisės perleidimą, jeigu yra
nors viena iš šių sąlygų:
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43.1. ūkio subjektas, kuriam siekiama perleisti perleidžiamąją teisę, neatitinka aprašo 4 punkte
nustatytos sąlygos;
43.2. ūkio subjektas, kuriam siekiama perleisti perleidžiamąją teisę, įskaitant su juo susijusius
ūkio subjektus, kaip jie apibrėžti Žuvininkystės įstatymo 14 1 straipsnio 12–19 dalyse, turi arba turėtų,
patvirtinus perleidžiamosios teisės perleidimą, perleidžiamąją teisę, didesnę už Žuvininkystės įstatymo
175 straipsnio 4 dalyje nustatytą ribą;
43.3. ūkio subjektui, siekiančiam perleisti perleidžiamąją teisę, suteiktos perleidžiamosios teisės
galiojimas yra sustabdytas;
43.4. ūkio subjektui, siekiančiam perleisti perleidžiamąją teisę, atimta teisė užsiimti versline
žvejyba;
43.5. ūkio subjektui, siekiančiam perleisti perleidžiamąją teisę, surašius administracinio
pažeidimo protokolą už sunkaus pažeidimo padarymą, už kurį skyrus 2011 m. balandžio 8 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės
politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės (OL 2011 L 112, p. 1), su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1062 (OL
2015 L 287, p. 6) (toliau – reglamentas (ES) Nr. 404/2011), XXX priede numatytą taškų skaičių ūkio
subjekto surinktų taškų suma pasiektų ar viršytų reglamento (ES) Nr. 404/2011 129 straipsnio 2 dalyje
nurodytą taškų skaičių, kol bus išbraukti taškai 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr.
1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės
politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002,
(EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006,
(EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008
ir panaikinančio reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL 2009 L
343, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 2015/812 (OL 2015 L 133, p. 1), 92 straipsnio 4 dalyje numatytu atveju.
44. Žuvininkystės tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo patvirtinti
perleidžiamosios teisės perleidimą gavimo dienos priima sprendimą dėl prašymo patvirtinimo ir
praneša apie savo sprendimą pareiškėjui.
45. Jeigu pareiškėjas pateikia ne visus dokumentus arba prašymas neišsamus ar netinkamai
įformintas, Žuvininkystės tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo patvirtinti
perleidžiamosios teisės perleidimą gavimo dienos apie tai praneša pareiškėjui ir informuoja, kad
sprendimo dėl prašymo patvirtinimo priėmimo terminas bus skaičiuojamas gavus visus trūkstamus
dokumentus ar informaciją.
46. Pareiškėjas, gavęs iš Žuvininkystės tarnybos pranešimą dėl perleidžiamosios teisės
perleidimo patvirtinimo, Žuvininkystės tarnybai pateikia pasirašytos perleidžiamosios teisės perleidimo
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sutarties tarp ūkio subjektų kopiją. Perleidžiamosios teisės perleidimas galutinai įforminamas kitą
darbo dieną po to, kai Žuvininkystės tarnybai pateikiama pasirašytos perleidžiamosios teisės perleidimo
sutarties tarp ūkio subjektų kopija.
47. Ūkio subjektui perleidus visą turimą perleidžiamąją teisę, Žuvininkystės tarnyba panaikina
jam išduotą verslinės žvejybos jūrų vandenyse leidimą.

VIII SKYRIUS
LĖŠŲ UŽ PERLEIDŽIAMĄJĄ TEISĘ SUMOKĖJIMAS
48. Ūkio subjektas, įsigijęs perleidžiamąją teisę aukciono būdu arba, jei įsigytą aukciono būdu
perleidžiamąją teisę gavo iš kito ūkio subjekto, turi kasmet iki sausio 10 d. už ją sumokėti: pirmą kartą
po perleidžiamosios teisės aukciono – sumą, už kurią laimėtas aukcionas, kasmet kitais
perleidžiamosios teisės galiojimo metais – sumą, paskaičiuotą pagal aprašo 31 punktą. Lėšos turi būti
pervedamos į aprašo 28.7 papunktyje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą, nurodant kalendorinius metus,
už kuriuos yra mokama.
49. Aukciono dalyvio užstatas įskaitomas į mokamą sumą, už kurią laimėtas aukcionas.
50. Jei ūkio subjektas atsisako aukcione įsigytos perleidžiamosios teisės, sumokėtas aukciono
dalyvio užstatas jam negrąžinamas.
51. Jei ūkio subjektas buvo pateikęs aukciono dalyvio užstatą, tačiau aukcione perleidžiamosios
teisės neįsigijo arba jo užstatas viršijo mokėtiną už perleidžiamąją teisę sumą, aukciono dalyvio
užstatas arba jo dalis, kuria viršijama mokėtina už perleidžiamąją teisę suma, pervedama į ūkio
subjekto prašyme nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo perleidžiamosios teisės aukciono.

IX SKYRIUS
PERLEIDŽIAMOSIOS TEISĖS GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO
SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR PERLEIDŽIAMOSIOS TEISĖS PANAIKINIMAS
52. Žuvininkystės tarnyba sustabdo perleidžiamosios teisės galiojimą, panaikina galiojimo
sustabdymą ir panaikina perleidžiamąją teisę, vadovaudamasi Žuvininkystės įstatymo 17 7 straipsniu.
53. Pagal Žuvininkystės įstatymo 177 straipsnio 1 dalį sustabdžiusi perleidžiamosios teisės
galiojimą, Žuvininkystės tarnyba sustabdo ir verslinės žvejybos jūrų vandenyse leidimo galiojimą,
išduotą tam ūkio subjektui, kurio perleidžiamosios teisės galiojimas buvo sustabdytas, jei sustabdomas
visos ūkio subjekto turimos perleidžiamosios teisės galiojimas, ir apie tai nedelsdama raštu informuoja
ūkio subjektą.
54. Pagal Žuvininkystės įstatymo 177 straipsnio 4 dalį panaikinusi perleidžiamosios teisės
galiojimo sustabdymą, jei buvo sustabdytas ir verslinės žvejybos jūrų vandenyse leidimo galiojimas,
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Žuvininkystės tarnyba panaikina verslinės žvejybos jūrų vandenyse leidimo galiojimo sustabdymą bei
apie tai nedelsdama raštu informuoja ūkio subjektą.
55. Panaikinus visą ūkio subjekto turimą perleidžiamąją teisę, ūkio subjektas netenka pagal
perleidžiamąją teisę skirtos ir nepanaudotos kvotos, kuri pateikiama parduoti aukcionu būdu, kaip
numatyta aprašo XII ir XIII skyriuose, taip pat panaikinamas verslinės žvejybos jūrų vandenyse
leidimo galiojimas. Žuvininkystės tarnyba ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu apie tai informuoja ūkio
subjektą.
56. Jei buvo panaikinta dalis ūkio subjekto turimos perleidžiamosios teisės, panaikinama pagal tą
perleidžiamosios teisės dalį skirta ir nepanaudota kvota, kuri pateikiama parduoti aukciono būdu, kaip
numatyta aprašo XII ir XIII skyriuose, ir ūkio subjektui išduoto verslinės žvejybos jūrų vandenyse
leidimo galiojimas sustabdomas. Žuvininkystės tarnyba ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu apie tai
informuoja ūkio subjektą. Tokiu atveju ūkio subjektas kreipiasi į Žuvininkystės tarnybą ir jam išduotas
verslinės žvejybos jūrų vandenyse leidimas pakeičiamas.

X SKYRIUS
KVOTŲ SKYRIMAS PAGAL PERLEIDŽIAMĄJĄ TEISĘ
57. Įsigaliojus Tarybos reglamentui, kuris nustato Lietuvos Respublikai skiriamas žvejybos
Baltijos jūroje kvotas, jei ūkio subjektams yra suteiktos perleidžiamosios teisės, Žuvininkystės tarnyba
apskaičiuoja kiekvienam ūkio subjektui pagal suteiktą perleidžiamąją teisę priklausančias kvotas, jas
patvirtina Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu ir paskelbia jų dydžius Žuvininkystės tarnybos
interneto svetainėje bei išsiunčia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, kuri šią informaciją
paskelbia savo interneto svetainėje ne vėliau kaip iki kalendorinių žvejybos metų sausio 1 d.
58. Skiriamų ūkio subjektams kvotų dydžiai apvalinami iki sveiko skaičiaus tonomis.
59. Jei perleidžiamoji teisė buvo įsigyta aukcionu būdu, tam tikrais metais pagal ją priklausanti
kvota skiriama tik užmokėjus už perleidžiamąją teisę pagal aprašo 31 punktą.
60. Ūkio subjektas gali raštu Žuvininkystės tarnybai atsisakyti jam skirtos kvotos. Tokiu atveju
kvota paskirstoma aukciono būdu, kaip nustatyta aprašo XII ir XIII skyriuose.

XI SKYRIUS
KVOTŲ SKYRIMAS IŠ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ REZERVO
61. Kvotos iš žvejybos galimybių rezervo, nurodyto Žuvininkystės įstatymo 17 5 straipsnio 2
dalyje, skiriamos tik ūkio subjektams, atitinkantiems aprašo 4 punkte nustatytas sąlygas, išskyrus
priekrantės žvejybai bendram naudojimui pagal Žuvininkystės įstatymo 17 5 straipsnio 3 dalį skiriamą
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kvotą. Ūkio subjektai, atitinkantys aprašo 5 punkte nustatytas sąlygas, turi teisę dalyvauti kvotų
skyrimo iš žvejybos galimybių rezervo aukcione.
62. Nuo metų pradžios ne anksčiau kaip liepos 1 d. ūkio subjektas, panaudojęs ne mažiau kaip 80
procentų tam tikros rūšies žuvų kvotos, arba ūkio subjektas, neturintis tam tikros rūšies žuvų kvotos,
tačiau atitinkantis aprašo 4 punkte nustatytas sąlygas, gali raštu kreiptis į Žuvininkystės tarnybą su
prašymu, kad būtų organizuojamas 1 procento tos rūšies žuvų Lietuvos Respublikos kvotos skyrimas
aukciono būdu iš žvejybos galimybių rezervo.
63. Jei Žuvininkystės tarnybai pateikiamas, kaip numatyta aprašo 62 punkte, bent vienas
prašymas organizuoti kvotų skyrimą aukciono būdu, Žuvininkystės tarnyba organizuoja 1 procento
Lietuvos Respublikos kvotos pardavimą aukciono būdu iš žvejybos galimybių rezervo, kaip numatyta
aprašo XII ir XIII skyriuose. Jei aukcionas neįvyksta iki rugsėjo 15 d., Žuvininkystės tarnyba gali savo
iniciatyva organizuoti kvotų skyrimą aukciono būdu.
64. Iš žvejybos galimybių rezervo paskyrus kvotą priekrantės žvejybai ir 1 procentą Lietuvos
Respublikos kvotos aukciono būdu, likusi nepaskirstyta kvota iš žvejybos galimybių rezervo
paskirstoma ūkio subjektams proporcingai einamaisiais metais skirtoms kvotoms. Jei lieka
proporcingai einamaisiais metais skirtoms kvotoms nepaskirstyta kvota iš žvejybos galimybių rezervo,
ji skiriama priekrantės žvejybai bendram naudojimui.

XII SKYRIUS
PASKELBIMAS APIE KVOTŲ SKYRIMĄ AUKCIONO BŪDU IR DOKUMENTŲ
PATEIKIMAS
65. Žuvininkystės tarnyba elektroniniu paštu informuoja versline žvejyba Baltijos jūroje
užsiimantiems ūkio subjektams atstovaujančias asociacijas, paskelbia savo interneto tinklalapyje
www.zuv.lt ir išsiunčia pranešimą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, kuri jį paskelbia savo
interneto svetainėje, kuriame nurodoma:
65.1. aukciono būdu skirstoma Lietuvos Respublikai skirtų kvotų dalis tonomis pagal žuvų rūšis
ir žvejybos zonas;
65.2. ūkio subjektų prašymų gauti kvotas ir kitų dokumentų pateikimo terminas, kuris negali būti
trumpesnis nei 5 darbo dienos nuo pranešimo paskelbimo dienos;
65.3. posėdžio, kuriame bus skirstomos kvotos aukciono būdu, vieta ir laikas. Posėdis turi būti
surengtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aprašo 65.2 papunktyje nurodytų prašymų ir kitų
dokumentų pateikimo termino pabaigos;
65.4. adresas, kuriuo reikia pateikti prašymus gauti kvotas ir kitus dokumentus, bei telefonas
pasiteirauti;
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65.5. Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita, į kurią ūkio
subjektai, pageidaujantys dalyvauti aukcione, gali pervesti aukciono dalyvio užstatą;
65.6. kvotų skyrimo aukciono būdu sąlygos.
66. Ūkio subjektai, pageidaujantys įsigyti kvotas aukciono būdu, ne vėliau kaip per aprašo
65.2 papunktyje nurodytame pranešime nustatytą terminą, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per
kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą pateikia:
66.1. aprašo 3 priede nurodytą prašymą, kuriame nurodo:
66.1.1. norimų įsigyti rūšių žuvų kvotų dydžius;
66.1.2. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);
66.1.3. atsiskaitomąją sąskaitą, į kurią Žuvininkystės tarnyba galėtų pervesti nepanaudotą
aukciono dalyvio užstatą;
66.2. asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) arba Juridinių asmenų registro
išplėstinio išrašo (kai ūkio subjektas juridinis asmuo) kopiją;
66.3. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai)
nuomojamas (-i);
66.4. aukciono dalyvio užstato, kurį ūkio subjektas pervedė aprašo 65.2 papunktyje nurodyto
dokumentų pateikimo termino, pervedimo į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės
atsiskaitomąją sąskaitą įrodymo dokumento kopiją;
66.5. įgaliojimą, jei aukcione dalyvauja ūkio subjekto įgaliotas asmuo.
67. Pagal aprašo 66 punktą gauti dokumentai registruojami Žuvininkystės tarnyboje.
68. Aprašo 66 punkte nurodyti dokumentai, gauti pasibaigus dokumentų pateikimo terminui,
nesvarstomi, ūkio subjektai negali dalyvauti kvotų skyrimo aukcione ir apie tai informuojami raštu.

XIII SKYRIUS
KVOTŲ SKYRIMAS AUKCIONO BŪDU
69. Žuvininkystės tarnyba paskiria kvotų skyrimo aukciono būdu posėdžio pirmininką, sekretorių
ir pirmininko pavaduotoją. Kvotų skyrimo aukciono būdu posėdyje turi dalyvauti ne mažiau kaip 3
Žuvininkystės tarnybos paskirti darbuotojai.
70. Aukciono dalyviui gali būti skiriama kvota, už kurią apskaičiuota mokėtina suma ne didesnė
negu aukciono dalyvio užstatas, padaugintas iš 10.
71. Pradinė aukciono būdu paskirstomos kvotos kaina už toną sudaro 1 procentą nuo praėjusių
vienų kalendorinių metų atitinkamos rūšies žuvų vidutinės pirminio pardavimo kainos. Jei žuvys
parduotos apdorotos ar perdirbtos, perskaičiuojama į gyvų žuvų svorį, kaip numatyta reglamente (ES)
Nr. 404/2011.

17
72. Aukciono organizavimo pirmininkas paskelbia aukciono dalyvius ir kiekvieno iš jų
didžiausias galimas įsigyti kvotas, atsižvelgdamas į prašyme pageidautus kvotų dydžius ir pateiktą
aukciono dalyvio užstatą.
73. Aukciono dalyviai turi teisę sumažinti prašomą įsigyti aukciono būdu kvotos dalį.
Pirmininkas paskelbia galutinius aukciono dalyvių prašomų galimų suteikti kvotų dydžius.
74. Jei prašomų ir aukciono dalyviams galimų suteikti kvotų suma neviršija skirstomos Lietuvos
Respublikos kvotos, aukciono dalyviams skiriamos prašomos galimos suteikti kvotos, už kurias turi
būti sumokėta pagal aprašo 71 punkte nustatytą pradinę kainą apskaičiuota suma.
75. Jei aukciono dalyviams kvotų neužtenka, organizuojamas aukcionas.
76. Pirmininkas paskelbia ne mažiau kaip 10 procentų didesnę negu pradinė kvotų kainą.
Kiekvienas aukciono dalyvis pateikia norimą už naują kainą įsigyti kvotos dydį, kuris negali būti
didesnis negu pagal aprašo 73 punktą paskelbtas kvotos dydis.
77. Po kiekvieno kainos pakėlimo aukciono dalyviai informuojami, kiek jie turės sumokėti už
prašomą kvotą, ir įvertinama, ar kiekvieno iš aukciono dalyvių prašomos už naują kainą kvotos atitinka
aprašo 70 punkte nustatytą apribojimą. Jei tam tikram ūkio subjektui šis apribojimas yra viršijamas,
perskaičiuojama tam aukciono dalyviui didžiausia galima suteikti kvota.
78. Jei aukciono dalyvių prašomų ir pagal aprašo 70 punktą įvertintų kvotų suma lygi skirstomai
kvotai, aukciono dalyviams skiriamos prašomos kvotos, už kurias turi būti sumokėta pagal paskelbtą
kainą apskaičiuota suma. Jei aukciono dalyviams kvotų neužtenka, tęsiamas aukcionas, kiekvieną kartą
palaipsniui didinant kvotos kainą.
79. Jeigu aukciono metu paaiškėja, kad po paskutinio kainos pakėlimo aukciono dalyvių prašomų
ir pagal aprašo 70 punktą įvertintų kvotų suma yra mažesnė negu skirstoma kvota, aukciono dalyviams
skiriamos prašomos kvotos, už kurias turi būti sumokėta pagal paskelbtą kainą apskaičiuota suma, o
likusi neparduota kvota parduodama aukciono būdu iš naujo, aukciono dalyviams pateikiant už pradinę
kainą norimą įsigyti kvotos dydį.
80. Galutinius ūkio subjektams skirtų kvotų dydžius Žuvininkystės tarnyba suapvalina iki
sveikojo skaičiaus tonomis ir informuoja apie juos ūkio subjektus.
81. Aukciono laimėtojai už įsigytą kvotą turi sumokėti per 20 darbo dienų nuo aukciono,
pervesdami lėšas į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą. Aukciono
dalyvio užstatas įskaitomas į mokamą sumą, už kurią laimėtas aukcionas.
82. Jei ūkio subjektas atsisako aukcione įsigytos kvotos, sumokėtas aukciono dalyvio užstatas
jam negrąžinamas. Jei ūkio subjektas nesumoka šių taisyklių 81 punkte nustatytu terminu už kvotą ar
už jos dalį, anuliuojama aukciono būdu įsigyta kvota ar jos dalis, už kurią nebuvo sumokėta.
83. Jei ūkio subjektas buvo pateikęs aukciono dalyvio užstatą, tačiau aukcione kvotos neįsigijo
arba jo užstatas viršijo mokėtiną už kvotą sumą, aukciono dalyvio užstatas arba jo dalis, kuria viršijama
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mokėtina už kvotą suma, pervedama į ūkio subjekto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo
aukciono.

XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
84. Apie priimtą sprendimą dėl perleidžiamųjų teisių suteikimo ūkio subjektai informuojami ir
sprendimas paskelbiamas Žemės ūkio ministerijos ir Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėse ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos posėdžio, išskyrus aprašo 85 punkte nustatytą atvejį.
85. Žuvininkystės tarnybai gali būti teikiami suinteresuotų asmenų motyvuoti pranešimai apie
skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitas technines klaidas, dėl kurių buvo
neteisingai paskirstytos perleidžiamosios teisės arba kvotos, ne vėliau kaip 4 darbo dienas po
perleidžiamųjų teisių ar kvotų paskirstymo dienos iki aprašo 84 punkte nurodyto paskelbimo apie
priimtą sprendimą. Gavusi tokį pranešimą Žuvininkystės tarnyba jį patikrina ir, jei buvo skirtos
neteisingai apskaičiuotos perleidžiamosios teisės, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
nuo pranešimo gavimo dienos, praneša apie tai suinteresuotiems ūkio subjektams ir ne vėliau kaip per
10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos organizuoja Komisijos posėdį, kuriame perskirstomos
neteisingai apskaičiuotos perleidžiamosios teisės.
86. Ūkio subjektams priklausančios perleidžiamosios teisės ir skirtos kvotos suvedamos į Žemės
ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos posistemę – Žuvininkystės duomenų informacinę
sistemą.
87. Jei žvejybos produktų gamintojų organizacija savo narių yra įgaliojama valdyti nariams
skirtas perleidžiamąsias teises ar kvotas, ji turi informuoti apie tai Žuvininkystės tarnybą ir pateikti
tokio įgaliojimo kopiją.
88. Komisijos sprendimus dėl perleidžiamųjų teisių skyrimo ir Žuvininkystės tarnybos
sprendimus dėl kvotų skyrimo ūkio subjektai gali apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių ginčų
komisijų įstatymo nustatyta tvarka administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.
_____________________

Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos
jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo,
galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo
panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo
tvarkos aprašo
1 priedas
(Ūkio subjekto prašymo forma)
______________________________________________________
(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)
___________________________________________________________________________
(gyvenamosios vietos, buveinės adresas)
__________________________________________________________________________
(kontaktiniai telefonai, elektroninio pašto adresas)

Žuvininkystės tarnybai prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
PRAŠYMAS
SUTEIKTI PERLEIDŽIAMĄJĄ TEISĘ Į ŽVEJYBOS GALIMYBES BALTIJOS
JŪROJE
20__ m. ________________ d.
Prašau suteikti perleidžiamąsias teises į šias žvejybos galimybes Baltijos jūroje be aukciono /
aukciono būdu (pabraukti):
Menkių_____________________________________________________________
Šprotų_____________________________________________________________________
Strimelių__________________________________________________________________
Lašišų_____________________________________________________________________
(pabraukti pageidaujamų gauti perleidžiamųjų teisių rūšis ir nurodyti dydžius; dydžio nebūtina nurodyti, jei
perleidžiamoji teisė suteikiama be aukciono)

Valdomo Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų) pavadinimas (-ai):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Pasirenkami 3 kalendoriniai metai: 20

; 20

; 20

.

(pildoma, jei perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes skirstomos be aukciono)

Patvirtinu, kad pateikti duomenys ir dokumentai yra teisingi.
Jeigu mano pageidaujamos perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje man
nebus suteiktos, įmokėtą aukciono dalyvio užstatą prašome grąžinti į sąskaitą
Nr.__________________________ banke _____________________________________________________
(banko įstaigos pavadinimas, kodas)
(pildoma, jei perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes skirstomos aukciono būdu)

PRIDEDAMA (jeigu kuris nors dokumentas nepateikiamas, atitinkamą punktą išbraukti):
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1. Asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) arba Juridinių asmenų registro išplėstinio
išrašo (kai ūkio subjektas juridinis asmuo) kopija, _________________ lapas (-ai).
2. Įgaliojimas (jei aukcione dalyvauja ūkio subjekto įgaliotas asmuo), ______________ lapas (ai).
3. Aukciono dalyvio užstato sumokėjimo patvirtinimo dokumentas, __________ lapas (-ai).
4. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai)
nuomojamas (-i), ___________ lapas (-ai).
5. Su juridinio asmens reorganizavimu susijusių dokumentų (reorganizavimo sąlygos, pirkimo–
pardavimo sutartys, juridinių asmenų registro išrašas ir pan.) kopijos, jei ūkio subjektas, norintis gauti
perleidžiamąją teisę, buvo reorganizuotas arba susikūrė po reorganizavimo per paskutinius 10
kalendorinių metų, ______________ lapas (-ai).
6. Užpildyta deklaracija dėl susijusių ūkio subjektų, ______________ lapas (-ai).
7. Kiti pridedami dokumentai _________________________________________________________
(išvardyti)

Ūkio subjektas ar jo įgaliotas asmuo
A. V. (tik juridiniams asmenims)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes
Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo
sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo,
teisės galiojimo panaikinimo ir individualių
žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo
2 priedas
(Ūkio subjekto deklaracijos dėl susijusių ūkio subjektų forma)
______________________________________________________
(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)
___________________________________________________________________________
(asmens kodas arba įmonės kodas)
___________________________________________________________________________
(gyvenamosios vietos, buveinės adresas)
__________________________________________________________________________
(kontaktiniai telefonai, elektroninio pašto adresas)

DEKLARACIJA
DĖL SUSIJUSIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ
20__ m. ________________ d.

1. Ar ūkio subjektas yra susijęs su kitais ūkio Taip
Ne
subjektais, kaip apibrėžta Žuvininkystės įstatymo
141 straipsnio 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19
dalyse, kurie valdo Lietuvos Respublikos
žvejybos laivą?
Jei į pirmą klausimą buvo atsakyta teigiamai, pildoma toliau.
2. Susijusio ūkio subjekto vardas, pavardė arba
juridinio asmens pavadinimas

Patvirtinu, kad pateikti duomenys ir dokumentai yra teisingi.

Ūkio subjektas ar jo įgaliotas asmuo
A. V. (tik juridiniams asmenims)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes
Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo
sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo,
teisės galiojimo panaikinimo ir individualių
žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo
3 priedas
(Ūkio subjekto prašymo forma)
______________________________________________________
(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)
___________________________________________________________________________
(gyvenamosios vietos, buveinės adresas)
__________________________________________________________________________
(kontaktiniai telefonai, elektroninio pašto adresas)

Žuvininkystės tarnybai prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
PRAŠYMAS
LEISTI DALYVAUTI KVOTŲ SKYRIMO AUKCIONO BŪDU POSĖDYJE
20__ m. ________________ d.
Prašau leisti dalyvauti kvotų skyrimo aukciono būdu posėdyje ir įsigyti šių žuvų rūšių kvotas:
Menkių_____________________________________________________________
Šprotų__________________________________________________________________
Strimelių______________________________________________________________
Lašišų___________________________________________________________________
(pabraukti tas žuvų rūšis,kurių kvotas pageidauja įsigyti, ir nurodyti jų dydžius tonomis)

Valdomo Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų) pavadinimas (-ai):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Patvirtinu, kad pateikti duomenys ir dokumentai yra teisingi.
Jeigu mano pageidaujamos kvotos man nebus suteiktos, įmokėtą aukciono dalyvio užstatą
prašome
grąžinti
į
sąskaitą
Nr.__________________________
banke
_____________________________________________________
(banko įstaigos pavadinimas, kodas)

PRIDEDAMA (jeigu kuris nors dokumentas nepateikiamas, atitinkamą punktą išbraukti):
1. Asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) arba Juridinių asmenų registro
išplėstinio išrašo (kai ūkio subjektas juridinis asmuo) kopija, _________________ lapas (-ai).
2. Įgaliojimas (jei aukcione dalyvauja ūkio subjekto įgaliotas asmuo), ______________ lapas
(-ai).
3. Aukciono dalyvio užstato sumokėjimo patvirtinimo dokumentas, __________ lapas (-ai).
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4. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopija (-os), jei laivas (ai) nuomojamas (-i), ___________ lapas (-ai).
5. Kiti pridedami dokumentai: _______________________________________________________
(išvardyti)

Ūkio subjektas ar jo įgaliotas asmuo
A. V. (tik juridiniams asmenims)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

