Administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo rekomendacijų
1 priedas
(Rekomenduojama administracinės paslaugos teikimo aprašymo forma)

ŢUVINTO BIOSFEROS REZERERVATO DIREKCIJA
Patvirtinta
Ţuvinto biosferos rezervato
direktoriaus 2016 m. kovo 24
d. įsakymu Nr. V1-08-(1.3.)
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
Nr.________
Aleknonys, Alytaus r. sav.
MĖGĖJŲ ŢVEJYBOS LEIDIMŲ (ŢVEJO KORTELĖS) LIMITUOTAI ŢVEJYBAI
ŢUVINTO EŢERE IŠDAVIMAS VIETOS GYVENTOJAMS
Eil.
Nr.
1.
2.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos
pavadinimas
Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Mėgėjų ţvejybos leidimų (ţvejo kortelės) Limituotai ţvejybai Ţuvinto eţere
vietos gyventojams išdavimas.
Ţvejo mėgėjo kortelė ţvejybai Ţuvinto eţere vienai dienai išduodama asmenims,
gyvenantiems Alytaus r. Simno seniūnijos Aleknonių, Bambininkų, Grinkiškių,
Ţuvintų, Ąţuolinių kaimuose.
Limituotos ţvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos
ţvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo
tvarkos aprašas, (1 priedas, 7 p.)
Mėgėjiškos ţūklės taisyklės
Ţuvinto biosferos rezervato gamtinių rezervatų lankymo tvarka
Ţuvinto biosferos rezervato tvarkymo planas.
1. Gyvenamosios vietos deklaravimo paţymą, išduotą ne anksčiau nei prieš
vienerius metus;
2. savo asmens dokumentą su nuotrauką;
3. Kvitą ar mokamąjį pavedimą su banko ţyma apie rinkliavos uţ ţvejybą
sumokėjimą.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

4.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

5.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti institucija
Administracinės paslaugos
teikėjas
Administracinės paslaugos
vadovas
Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

6.
7.
8.

9.

10.

11.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei
paslauga teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo
turinys
Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai

Laborantė Danutė Baravykienė, 8 315 49540
Direktorius Arūnas Pranaitis 8 315 49540, a.pranaitis@zuvintas.lt
Dokumentai reikalingi kortelei išduoti priimami Rezervato direkcijoje darbo laiku
iki penktadienio 13 val.
Ţvejo mėgėjo kortelė išduodama ţvejybos dieną prieš oficialią ţvejybos pradţią,
šeštadieniais nuo 7.50 iki 9.30 val.
Paslauga teikiama neatlygintinai

nepildomas
Ţvejo mėgėjo kortelės ţvejybai Ţuvinto eţ. išduodamos tik Ţuvinto biosferos
rezervato direkcijoje vienai dienai tik vietiniams gyventojams, deklaravusiems
gyvenamąją vietą Alytaus r. Simno seniūnijos Aleknonių, Bambininkų,
Grinkiškių ir Ţuvintų kaimuose, besiribojančiuose su Ţuvinto eţeru, taip pat

Ąţuolinių kaimo gyventojams.
Kortelės neišduodamos asmenims per pastaruosius dvejus metus patrauktiems
administracinėn atsakomybėn uţ aplinkos apsaugos reikalavimų paţeidimus
Ţuvinto biosferos rezervate.
Ţvejybos vietos paţymėtos Ţuvinto biosferos rezervato Tvarkymo plano
schemoje ir natūroje.
Ţvejys savimi privalo turėti asmens dokumentą su nuotrauka, jį kartu su kortele
pateikti kontroliuojančiam Ţuvinto biosferos rezervato pareigūnui ar valstybiniam
aplinkos apsaugos inspektoriui.

12.
13.

Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą
Paslaugos tipas
Priedas

Ţvejo kortelių išdavimo registravimo sąrašas direkcijos dokumentų apskaitą
netraukiamas, ţvejo kortelės šaknelė ir sąrašas saugomi 1 metus
Neelektroninė paslauga
Mėgėjų ţvejybos leidimų (ţvejo kortelės) limituotai ţvejybai Ţuvinto eţere
išdavimo sekos schema

Priedas
MĖGĖJŲ ŢVEJYBOS LEIDIMŲ (ŢVEJO KORTELĖS) LIMITUOTAI ŢVEJYBAI
ŢUVINTO EŢERE IŠDAVIMO SEKOS SCHEMA

Vietos
gyventojas

Saugomos teritorijos
direkcijos darbuotojas,
atsakingas uţ leidimų
išdavimą

Saugomos teritorijos
direkcijos darbuotojas,
atsakingas uţ
dokumentų priėmimą,
registravimą, teikimą

Valstybės registruose arba
kitose valstybės ar
savivaldybių informacinėse
sistemose esanti informacija
apie gyvenamosios vietos
deklaravimą

Aplinkos ministerijos teikiama
informacija apie
administracinius paţeidimus
ST srityje

Saugomos teritorijos
direkcijos direktorius ar jo
įgaliotas atstovas

