Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes
tolimuosiuose
žvejybos
rajonuose
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)
___________________________________________________________________________
(įmonės kodas)
___________________________________________________________________________
(gyvenamosios vietos, buveinės adresas)
__________________________________________________________________________
(kontaktiniai telefonai, elektroninio pašto adresas)

Žuvininkystės tarnybai prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
PRAŠYMAS
SUTEIKTI PERLEIDŽIAMĄJĄ TEISĘ Į ŽVEJYBOS GALIMYBES TOLIMUOSIUOSE
ŽVEJYBOS RAJONUOSE
20___ m. ________________ d.
Prašau suteikti perleidžiamąsias teises į šias žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos
rajonuose be aukciono / aukciono būdu (tinkamą pabraukti):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(nurodyti pageidaujamas gauti perleidžiamąsias teises ir jų 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
20
; 20
; 20
20
; 20
; 20
20
; 20
; 20

.
.
.
.

(nurodyti pasirenkamus metus ir žuvų rūšis, jei pasirenkami skirtingi metai skirtingoms perleidžiamosioms teisėms)

Patvirtinu, kad pateikti duomenys ir dokumentai yra teisingi.

2
Jeigu mano pageidaujamos perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos
rajonuose man nebus suteiktos, įmokėtą aukciono dalyvio užstatą prašau grąžinti į sąskaitą
Nr.__________________________
banke
______________________________________________________
(banko įstaigos pavadinimas, kodas – nurodoma, jei aukciono dalyvio užstatas įmokėtas į Žuvų išteklių atkūrimo ir
saugojimo priemonės a. s.)

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).
4. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopija (-os), jei laivas (-ai)
nuomojamas (-i), ___________ lapas (-ai).
5. Ūkio subjektui atstovaujančio atsakingo asmens pasirašyta pažyma apie kiekvienais iš
pasirinktų 3 kalendorinių metų sumokėtus su darbo santykiais susijusius mokesčius, ___________ lapas
(-ai).
6. Su juridinio asmens reorganizavimu susijusių dokumentų (reorganizavimo sąlygų, pirkimo–
pardavimo sutarčių, juridinių asmenų registro išrašo ir pan.) kopijos, jei ūkio subjektas, norintis gauti
perleidžiamąją teisę, buvo reorganizuotas arba susikūrė po reorganizavimo per paskutinius 10
kalendorinių metų, ______________ lapas (-ai).
7. Kiti pridedami dokumentai _________________________________________________________
(išvardyti)

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

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

