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Vilnius
Vadovaudamasi 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1224/2009,
nustatančiu Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos
taisyklių laikymasis, iš dalies keičiančiu 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 panaikinančiu reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr.
1966/2006 (OL 2009 L 343, p. 1),
t v i r t i n u Lietuvos žvejybos Baltijos jūroje 2017 metų kontrolės veiksmų programą
(pridedama).
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Indrė Šidlauskienė

PATVIRTINTA
Žuvininkystės tarnybos prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos direktorės
2017 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V1-16
LIETUVOS ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE 2017 METŲ KONTROLĖS
VEIKSMŲ PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos žvejybos Baltijos jūroje 2017 metų kontrolės veiksmų programa (toliau –
programa) nustato žvejybos Baltijos jūroje kontrolės priemones, apimančias žmogiškųjų,
materialinių ir finansinių išteklių paskirstymą programos tikslams vykdyti, reikalavimus, susijusius
su Baltijos jūroje žvejojančių laivų veiksmų kontrole ir žuvų iškrovimų tikrinimo standartus bei
procedūras.

II SKYRIUS
LIETUVOS ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KONTROLĖS PRIEMONĖS
Krante ir jūroje dirbančių žvejybos kontrolės pareigūnų skaičius, jų darbo trukmė ir
žvejybos zonos, kuriose jie turi dirbti
2. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau –
Žuvininkystės tarnyba) žvejybos Baltijos jūroje kontrolę vykdo devyni žuvininkystės kontrolės
pareigūnai (toliau – pareigūnai). Vienas Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės
skyriaus pareigūnas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste budi 24 valandas per parą.
3. Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus pareigūnai tikrina
žvejybą Baltijos jūroje (Baltijos jūros Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) IIId rajone) ir
krante, t. y. žvejybos produktų iškrovimo vietose Baltijos jūros Lietuvos pakrantėje, Klaipėdos
valstybiniame jūrų uoste bei užsienio valstybių jūrų uostuose ir palydovine žvejybos laivų stebėjimo
sistema (toliau – LSS) stebi visoje Baltijos jūroje žvejojančius Lietuvos Respublikos žvejybos
laivus ir Europos Sąjungos žvejybos laivus, žvejojančius Lietuvos Baltijos jūros išimtinėje
ekonominėje zonoje: Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vienas
pareigūnas registruoja duomenis (išskyrus duomenis, gautus elektroninėmis priemonėmis) apie
žvejybos pastangas, žvejybos laimikį ir žvejybos produktų iškrovimą, kitas – registruoja pirminio
žvejybos produktų pardavimo ir pirkimo duomenis (išskyrus duomenis, gautus elektroninėmis
priemonėmis) ir su tuo susijusius dokumentus bei kontroliuoja, kad šie dokumentai būtų pateikti
Žuvininkystės tarnybai.

4. Žvejybos produktų iškrovimo tikrinimas 2017 metais Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste iš
ilgesnių kaip 8 m žvejybos laivų:
4.1. Žvejybos produktų iškrovimo tikrinimo laikas ir tikrinimą atliekančių pareigūnų skaičius:
4.1.1. 24 valandas per parą – vienas pareigūnas;
4.1.2. papildomai 1–3 pareigūnai.
4.2. Menkių iškrovimo tikrinimo mastas – ne mažiau kaip 25 procentai nuo visų iškrautų
menkių, vertinant pagal iškrovimų skaičių.
4.3. Kitų žuvų iškrovimo tikrinimo mastas – ne mažiau kaip 20 procentų nuo visų iškrautų kitų
žuvų, vertinant pagal iškrovimų skaičių.
5. Žvejybos tikrinimą atliekančių pareigūnų skaičius ir planuojami žvejybos tikrinimų tikslai
2017 metais:
5.1. Lietuvos Baltijos jūros Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) IIId rajone – septyni
pareigūnai patikrins ne mažiau kaip 100 žvejybos laivų;
5.2. žvejybos produktų iškrovimo vietose Baltijos jūros pakrantėje – septyni pareigūnai atliks
ne mažiau kaip 30 patikrinimų ir patikrins ne mažiau nei 80 trumpesnių kaip 8 metrai laivų;
5.3. žvejybai patikrinti bus įvykdyti ne mažiau kaip 6 skrydžiai virš jūros;
5.4. patikrins ne mažiau kaip 717 Baltijos jūroje žvejojančių žvejų mėgėjų.
Žvejybos kontrolės laivų ir orlaivių kiekis ir jais vykdomos žvejybos kontrolės periodiškumas
bei žvejybos zonos
6. Žvejyba Lietuvos Baltijos jūros Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) IIId rajone
ištisus metus tikrinama šiais laivais:
6.1. Žuvininkystės tarnybos žvejybos kontrolės laivais „Vakaris“, „Tobis“, „KL-6683“.
6.2. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orlaiviais pagal susitarimą.
6.3. Kitų Europos Sąjungos šalių laivais vykdant Europos Sąjungos žvejybos kontrolės
agentūros patvirtintą bendrą veiklos planą.

III SKYRIUS
SU ŽVEJYBOS VEIKLA SUSIJUSIOS INFORMACIJOS ELEKTRONINIS
REGISTRAVIMAS IR PERDAVIMAS
7. Baltijos jūroje žvejojančių ilgesnių kaip 12 metrų Lietuvos Respublikos žvejybos laivų
kapitonai žvejybos reiso metu su žvejyba susijusią informaciją ne rečiau kaip kartą per parą iki
24.00 valandos registruoja ir siunčia elektroniniu būdu, t. y. Žuvininkystės tarnybos suteikta
elektroninių žvejybos žurnalų sistema „vCatch“ (toliau – elektroninis žvejybos žurnalas).
Elektroninio žvejybos žurnalo pildymo tvarka nustatyta Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos

Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-24 „Dėl
elektroninių žvejybos žurnalų pildymo žvejybos laivuose“.
8. Su žvejybos veikla susijusiai informacijai perduoti ir registruoti Žuvininkystės tarnybos
Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriuje Klaipėdoje ištisą parą veikia Žvejybos stebėsenos centro
Baltijos jūros padalinys, kurio kontaktinė informacija pateikiama programos IV skyriuje.
Žvejybos kontrolė žvejybos rajonuose, kuriuose tam tikrais laikotarpiais draudžiama žvejyba
9. Žvejybos kontrolė žvejybos rajonuose, kuriuose tam tikrais laikotarpiais draudžiama
žvejyba, vykdoma LSS. Gauti kompiuterinės duomenų bazės duomenys sutikrinami su žvejybos
žurnalų ir žvejybos patikrinimų jūroje metu gautais duomenimis. LSS įrengimo ir naudojimo tvarka
nustatyta Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V1-140 „Dėl Palydovinio ryšio Lietuvos Respublikos žvejybos
laivų stebėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Žvejybos laivų nebuvimo uoste dienų skaičiaus kontrolė
10. Žvejybos laivų nebuvimo uoste dienų skaičiaus kontrolė vykdoma naudojant kompiuterinę
duomenų bazę, į kurią suvedami duomenys iš Bendrijos laivų žvejybos žurnalų, kuriuose laivo
kapitonas nurodo nebuvimo uoste dienų skaičių ir žvejybos rajoną. Lietuvos žvejybos laivų,
kuriems netaikomas 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) 15 straipsnio reikalavimas žvejybos žurnalą pildyti ir perduoti elektroninėmis
priemonėmis, žvejybos žurnalų lapus į Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyrių pristato per 48
valandas nuo žuvų iškrovimo. Likusį neišnaudotą nebuvimo uoste dienų skaičių žvejybos laivų
kapitonai gali sužinoti Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriuje.
11. Lietuvos žvejybos laivams, kurių ilgis mažiau nei 12 metrų, turintiems menkėms žvejoti
skirtus įrankius, laikotarpiais, kai šiais įrankiais žvejyba draudžiama, atskiru Žuvininkystės tarnybos
direktoriaus įsakymu gali būti nustatytos dienos, kai išimties tvarka leidžiama žvejoti šiais įrankiais.
12. Žvejybos laivų, kurių ilgis mažiau nei 8 metrai, kapitonai pildo Baltijos jūros priekrantės
žvejybos žurnalą ir kiekvieną mėnesį Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriui teikia ataskaitas
apie žvejybos pastangas ir laimikį, atskirai nurodydami pastangas ir laimikį žvejojant menkėms
žvejoti skirtais įrankiais.

13. Žvejybos laivų, kurių ilgis nuo 8 iki 12 metrų, kapitonai pildo popierinį Bendrijų laivo
žvejybos žurnalą ir iškrovimo deklaracijas ir teikia pranešimus, nurodytus programos IV skyriuje.
IV SKYRIUS
IŠANKSTINIAI PRANEŠIMAI APIE NUMATOMĄ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ
IŠKROVIMĄ IR NUSTATYTOS JŲ IŠKROVIMO VIETOS
14. Vadovaujantis Žvejybos produktų iškrovimo iš jūrų vandenyse žvejojančių laivų tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr.
3D-268 „Dėl Žvejybos produktų iškrovimo iš jūrų vandenyse žvejojančių laivų tvarkos aprašo ir
Jūrų vandenyse žvejojančiais laivais sugautų žvejybos produktų iškrovimo, pirminio pardavimo ir
supirkimo vietų sąrašo patvirtinimo“, žvejybos laivų (išskyrus trečiųjų šalių ir iki 8 metrų ilgio
žvejybos laivus) kapitonai ne vėliau kaip prieš 1 val. iki laivo atvykimo į Klaipėdos valstybinį uostą
privalo apie tai pranešti Žuvininkystės tarnybai interneto tinklalapyje pateiktu telefonu, nurodydami
numatomo atvykimo į uostą laiką, žvejybos produktų iškrovimo vietą, numatomą iškrauti jų kiekį
pagal rūšis ir žvejybos zonas, kuriose žuvys buvo sugautos.
15. Gauti pranešimai registruojami Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės
skyriuje.
16. Laivams, kurie laiko daugiau nei 750 kilogramų gyvo svorio menkių, patvirtintas iškrovimo
uostas yra Klaipėdos valstybinis jūrų uostas. Tikslios žvejybos produktų iškrovimo Klaipėdos
valstybiniame jūrų uoste vietos nustatytos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m.
gegužės 9 d. įsakymu Nr. 3D-268.
17. Laivai informaciją apie numatomą žuvų iškrovimą teikia Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės
skyriui šiomis elektroninio ryšio priemonėmis:
Telefonais: +370 614 93 659 (24 valandas per parą)
+370 46 36 57 45 (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.)
Faksu
El. paštu

+370 46 36 57 46 (24 valandas per parą)
zvejybos.kontrole@zuv.lt

18. Pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymos ir žvejybos produktų perėmimo
deklaracijos pristatomos adresu:
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriui
Naujoji uosto g. 8A
LT-92119 Klaipėda
Lietuva
arba teikiamos faksu +370 46 25 77 45 (24 valandas per parą).
V SKYRIUS
ĮPLAUKIMAS Į KONKREČIUS RAJONUS ARBA IŠPLAUKIMAS IŠ JŲ

19. 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1098/2007, nustatančio Baltijos jūros
menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą bei iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB)
Nr. 2847/93 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 779/97 (OL 2007 L 248, p. 1), su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2016/1139 (OL 2016 L 191, p. 1), 13 straipsnyje nurodytiems išankstiniams pranešimams teikti,
priimti ir registruoti taikomos programos IV skyriaus nuostatos.
20. Vykdydamas įplaukimo į konkrečius rajonus arba išplaukimo iš jų ir iškrovimo kontrolę,
Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyrius sutikrina iš LSS ir žvejybos
žurnalų gautus duomenis taip, kaip nurodyta programos 9 punkte.
VI SKYRIUS
IŠKROVIMŲ KONTROLĖ IR MĖGINIŲ ATRANKOS PLANAS
21. Pareigūnai žuvų iškrovimo kontrolės metu tikrina laivo žurnale nurodyto žuvų kiekio
nukrypimą nuo faktinio laive laikomų žuvų kiekio. Skirtumas tarp sugauto (žvejybos žurnale
nurodyto) kieko ir iškrovimo deklaracijoje nurodyto kiekio dar kartą patikrinamas žvejybos žurnalo
duomenis įvedus į kompiuterinę duomenų bazę.
22. Pareigūnai kontroliuoja, kad laivai, turintys daugiau nei 750 kilogramų gyvojo svorio
menkių, būtų iškraunami tik Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.
23. Žvejybos laimikio svoris iškrovimo Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste metu tikrinamas
vadovaujantis Iškraunamų žuvininkystės produktų, kai žuvininkystės produktai sveriami
žuvininkystės produktų iškrovimo vietoje arba žvejybos laive, mėginių atrankos planu, patvirtintu
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m.
gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V1-151 „Dėl Iškraunamų žuvininkystės produktų, kai žuvininkystės
produktai sveriami žuvininkystės produktų iškrovimo vietoje arba žvejybos laive, mėginių atrankos
plano patvirtinimo“ (toliau – Mėginių atrankos planas).
24. Laivų tranzito ir žuvų perkrovimų jūroje taisyklių vykdymo kontrolė atliekama patikrinimų
jūroje metu.

VII SKYRIUS
PATIKRINIMŲ PROCEDŪROS
Patikrinimų jūroje ir iškrovimų patikrinimų procedūros
25. Tikrindami žvejybos produktų iškrovimą, pareigūnai stebi visą iškrovimo procesą nuo
atitinkamos operacijos pradžios iki pabaigos. Atliekama kryžminė patikra siekiant nustatyti, ar
atitinka į išankstinį pranešimą apie atvykimą iškrauti žvejybos produktus įrašyti kiekiai pagal žuvų

rūšis, žvejybos žurnale įrašyti kiekiai pagal žuvų rūšis ir iškrauti arba perkrauti kiekiai pagal žuvų
rūšis. Šia nuostata nepanaikinama patikrinimo pradėjus iškrauti produktus galimybė.
26. Iškrovimo arba žvejybos metu tikrinama, ar nėra neverslinio dydžio žuvų, ar neviršyta
leistina kitų žuvų rūšių priegauda, ar mažesnės nei taikomo mažiausio išteklių išsaugojimą
užtikrinančio orientacinio dydžio žuvys laikomos atskirai nuo kitų žuvininkystės produktų.
Tikrinimo metu pildomas žvejybos laivo, įmonės (grandies) tikrinimo aktas. Žvejybos taisyklių
pažeidimą nustatęs pareigūnas surašo administracinio nusižengimo protokolą. Pareigūnai, surinkę
žvejybos taisyklių pažeidimo įrodymus, nustatę pažeidimą padariusius asmenis ir išnagrinėję
administracinio nusižengimo bylą, priima nutarimą administracinio nusižengimo byloje. Baltijos
jūroje nustatytus sunkius pažeidimus nagrinėja Sunkių pažeidimų Baltijos jūroje bylų nagrinėjimo
komisija, sudaryta Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V1-30 „Dėl sunkių pažeidimų nagrinėjimo komisijų ir
jų darbo reglamento patvirtinimo“.
27. Popierinių laivo žvejybos žurnalų lapai pristatomi į Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo
skyrių per 48 valandas nuo žuvų iškrovimo. Elektroninio laivo žvejybos žurnalo duomenys
pateikiami programos 7 punkte nurodyta tvarka. Skirtumas tarp faktinio sugautų žuvų kiekio ir
iškrovimo deklaracijoje nurodyto kiekio patikrinamas kompiuterinėje žvejybos žurnalų duomenų
bazėje.
28. Visi žvejybos laivai, kurių ilgis yra 8 metrai ir daugiau, ir kurie turi / naudoja menkėms
žvejoti skirtus žvejybos įrankius, privalo turėti specialius menkių žvejybos Baltijos jūroje leidimus
(kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 1098/2007 10 straipsnio 2 punkte). Šiuos leidimus turinčių
laivų sąrašas skelbiamas Žuvininkystės tarnybos interneto tinklalapyje adresu www.zuv.lt.
29. Patikrinimų krante ir jūroje metu kontroliuojamas žvejybos įrankių naudojimas, taip pat
tikrinama, ar laikomasi kitų teisės aktuose nustatytų žvejybos taisyklių.
30. Konkretūs žvejybos tikrinimo standartai pateikti programos priede.
Patikrinimo ataskaitų pildymo tvarka
31. Pareigūnai popierines arba elektronines žvejybos laivo patikrinimo ataskaitas privalo
užpildyti patikrinimo metu arba kuo greičiau po patikrinimo. Su tikrinimo išvadomis
supažindinamas patikrinto laivo kapitonas arba už žvejybą atsakingas asmuo, kuris gali pateikti
pastabas. Šios pastabos pažymimos patikrinimo ataskaitoje.
32. Pareigūnų atliekamų ūkio subjektų ir žvejybos laivų bei žvejybos įmonių (grandžių) veiklos
kontrolės, rezultatų įforminimo ir tvirtinimo procedūras nustato Žuvininkystės kontrolės pareigūnų
atliekamų patikrinimų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014

m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3D-792 „Dėl Žuvininkystės kontrolės pareigūnų atliekamų patikrinimų
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Informacijos teikimo kompetentingoms institucijoms, kurias kitos valstybės narės paskyrė
atsakingomis už nacionalines žuvų išteklių kontrolės veiksmų programas, procedūros
33. Vykdant bendrą žvejybos kontrolės veiklos planą, kompetentingoms institucijoms, kurias
kitos valstybės narės paskyrė atsakingomis už nacionalines žuvų išteklių kontrolės veiksmų
programas, teikiami žvejybos laivų, žvejojančių Baltijos jūroje, Žuvininkystės tarnyboje priskirtų
prie aukštos rizikos grupės, sąrašai.
34. Kitų šalių žvejybos laivuose nustatytų pažeidimų medžiaga perduodama tos šalies
kompetentingoms institucijoms, kurias kitos valstybės narės paskyrė atsakingomis už nacionalines
žuvų išteklių kontrolės veiksmų programas.
Bendrai vykdomos priežiūros ir keitimosi žvejybos kontrolę vykdančiais pareigūnais
procedūros
35. Lietuvos Respublikos teritorijoje teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus turi
tik Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 589straipsnyje 1 dalies 75 punkte
nurodyti asmenys, todėl, esant būtinybei, pareigūnai teiks pagalbą kitų Europos Sąjungos valstybių
ir Europos Komisijos institucijų Europos Sąjungos žvejybos inspektoriaus statusą turintiems
pareigūnams ir žvejybos veiklos kontrolieriams Lietuvos Respublikos teritorijoje.
36. 2017 metais pareigūnai dalyvaus žvejybos Baltijos jūroje tikrinimų ir stebėsenos
kampanijose pagal Europos Sąjungos žvejybos kontrolės agentūros patvirtintą bendrą veiklos planą:
1 kartą (4 savaites) koordinuos bendro veiklos plano vykdymą, krante ir Baltijos jūroje vykdys
bendrus žvejybos patikrinimus su kaimyninių Europos Sąjungos valstybių žuvininkystės kontrolės
pareigūnais, 3 kartus (3 savaites) dalyvaus žvejybos patikrinimuose kitų valstybių žvejybos
kontrolės laivuose ir 5 kartus – iškrovimų patikrinimuose kitų valstybių uostuose. Žuvininkystės
tarnybos žvejybos kontrolės laivai ne mažiau nei 18 dienų vykdys bendrą veiklos planą. Pareigūnai
atliks ne mažiau nei 6 žvejybos patikrinimo skrydžius iš oro.
VIII SKYRIUS
LAŠIŠINIŲ ŽUVŲ IR ŽVEJŲ MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS KONTROLĖ
Lašišinių žuvų žvejybos kontrolė
37. Lietuvos žvejai Baltijos jūroje išnaudoja apie 2 proc. turimos lašišų kvotos. Nė viena
žvejybos įmonė ir nė vienas laivas nesispecializuoja žvejoti lašišų. Kadangi dreifuojančiais tinklais
žvejoti draudžiama, o dreifuojančių ūdų Lietuvos žvejai nenaudoja, todėl lašišos pagaunamos tik

kaip atsitiktinė priegauda žiauniniuose tinklaičiuose. Dėl šių priežasčių atsitiktinės lašišų žvejybos
kontrolė vykdoma atliekant menkių ir kitų žuvų žvejybos kontrolę. Lašišinių žuvų kontrolė Baltijos
jūros priekrantės vandenyse sustiprinama laikotarpiais, kai šių žuvų pagaunama daugiausia, t. y.
kovo–balandžio ir rugsėjo–spalio mėnesiais, taip pat, kai šias žuvis, vadovaujantis Verslinės
žvejybos jūrų vandenyse taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m.
vasario 12 d. įsakymu Nr. 3D-94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“,
89.1 papunkčiu, draudžiama žvejoti lašišas ir šlakius nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 31 d. mažesniu
kaip 3 km spinduliu nuo valstybinio Klaipėdos jūrų uosto šiaurinio ir pietinio molų galų. Šiuo
laikotarpiu minėtoje akvatorijoje draudžiama žvejoti bet kokio akių dydžio statomaisiais tinklais,
kurių viršutinę dalį plūdės laiko vandens paviršiuje, bei vadovaujantis Verslinės žvejybos jūrų
vandenyse taisyklių 89.2 papunkčiu draudžiama žvejoti nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 31 d. bet
kokiais verslinės žvejybos įrankiais mažesniu kaip 0,5 km spinduliu nuo Šventosios upės žiočių.
Žvejų mėgėjų žvejybos jūrų vandenyse kontrolė
38. Kaip laikomasi Mėgėjų ir limituotos žvejybos jūrų vandenyse taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 3D-36 „Dėl Mėgėjų ir
limituotos žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų, bus kontroliuojama
patikrinimų verslinės žvejybos Baltijos jūros priekrantės vandenyse bei pakrantėje metu.
__________________

Lietuvos žvejybos Baltijos jūroje 2017 metų
kontrolės veiksmų programos
priedas
ŽVEJYBOS TIKRINIMO STANDARTAI
I SKYRIUS
STRATEGIJA
1. Lietuvos Baltijos jūros žvejybos laivynas turi atviroje Baltijos jūroje žvejojančių laivų ir
laivų, žvejojančių teritoriniuose vandenyse. Atviroje Baltijos jūroje žvejojantiems laivams
leidžiama sugauti ne daugiau nei 95 procentus, o priekrantėje žvejojantiems laivams – 5 procentus
nuo viso Lietuvai skirto Baltijos menkių bendro leidžiamo sugauti kiekio.
2. Žvejybos tikrinimo pirminis prioritetas – atviroje Baltijos jūroje verslinę žvejybą vykdantys
laivai ir laivai, žvejojantys žuvis pagal daugiamečius planus.
3. Žvejybos tikrinimo antrinis prioritetas – Baltijos jūros žvejų mėgėjų žvejyba.
4. Šviežias žuvis vežančių transporto priemonių, žuvų perdirbimo įmonių patikrinimai yra
papildoma žvejybos duomenų patikrinimo priemonė.

II SKYRIUS
TIKRINIMO PRIORITETAI
5. Vadovaujantis Ūkio subjektų, vykdančių žvejybą Baltijos jūroje, veiklos rizikos vertinimo
tvarkos aprašu, patvirtintu Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos direktorius 2012 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V1-171 „Dėl ūkio subjektų, vykdančių
žvejybą Baltijos jūroje, veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo nustatomi
ūkio subjektų, vykdančių žvejybą Baltijos jūroje, rizikos vertinimo tvarka, rizikos vertinimo ir
tikrintinų ūkio subjektų priskyrimo rizikos grupei kriterijai, ūkio subjektų patikrinimų planų
rengimo reikalavimai, sudaromas ūkio subjektų reitingo sąrašas. Planuojamų tikrinti ūkio subjektų,
vykdančių žvejybą Baltijos jūroje, sąrašai sudaromi atsižvelgiant į ūkio subjektų reitingo sąrašą.
Rengiant patikrinimų planus privaloma vadovautis ūkio subjektų priskyrimu atitinkamai rizikos
grupei:
5.1.

didelės rizikos grupei priskirti ūkio subjektai turi sudaryti iki 60 procentų nuo visų

tikrinamų subjektų skaičiaus;
5.2.

vidutinės rizikos grupei priskirti ūkio subjektai turi sudaryti ne mažiau kaip 30

procentų nuo visų tikrinamų subjektų skaičiaus;
5.3.

mažos rizikos grupei priskirti ūkio subjektai turi sudaryti iki 10 procentų nuo visų

tikrinamų subjektų skaičiaus.

III SKYRIUS
MĖGINIŲ ĖMIMAS
6. Mėginiai imami patikrinimų jūroje metu ir iškrovimo vietose. Žuvų laimikio svoris
tikrinamas pagal Mėginių atrankos planą.
IV SKYRIUS
UŽDAVINIAI
7. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste patikrinti ne mažiau kaip 25 procentus menkių ir ne
mažiau kaip 20 procentų kitų rūšių žuvų iškrovimų, vertinant pagal iškrovimų skaičių.
8. Žvejybos patikrinimai jūroje:
8.1. Lietuvos Baltijos jūros Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) IIId rajone patikrinti ne
mažiau kaip 100 žvejybos laivų;
8.2. žvejybos produktų iškrovimo vietose, nustatytose Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2014 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 3D-268, atlikti ne mažiau kaip 30 patikrinimų, kurių
metu patikrinti ne mažiau kaip 80 laivų, kurių ilgis daugiau kaip 8 metrai;
8.3. tikrinti žvejybą jūroje iš oro – atlikti ne mažiau kaip 6 skrydžius;
8.4. patikrinti ne mažiau nei 717 Baltijos jūroje žvejojančių žvejų mėgėjų.

_________________

