Pagrindinis skyriaus uždavinys yra:


įgyvendinti žuvų išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus
žuvininkystės kontrolės ir priežiūros srityse.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, vykdo šias funkcijas:


vykdo Lietuvos Respublikos žvejybos laivų veiklos priežiūrą Žuvininkystės duomenų
informacinės sistemos (toliau – ŽDIS ) atitinkamais moduliais;



koordinuoja priemones, užtikrinančias Lietuvos žuvininkystės informacinių sistemų atitiktį
naujausiems ES ir nacionalinių teisės aktų reikalavimams žuvininkystės srityje, elektroninių
žuvininkystės duomenų kokybę ir integralumą;



koordinuoja Nacionalinės žuvininkystės duomenų rinkimo programos įgyvendinimą pagal
Žuvininkystės tarnybai teisės aktuose nustatytą kompetenciją ir apimtis, renka, kaupia,
analizuoja ir apibendrina rekreacinės žuvininkystės bei kitus žuvininkystės sektoriaus
duomenis, būtinus ES bendrajai žuvininkystės politikai vykdyti, ruošia juos teikti
nacionaliniam korespondentui, suinteresuotoms Lietuvos Respublikos, ES ir tarptautinių
organizacijų institucijoms;



tvarko žvejybos galimybių ir žvejybos pajėgumo jūrų vandenyse apskaitą, vykdo jų
panaudojimo kontrolę, rengia Europos Komisijai ataskaitas apie pusiausvyrą tarp Lietuvos
Respublikos žvejybos laivų pajėgumo ir žvejybos galimybių;



renka ir apibendrina duomenis apie Lietuvos Respublikos žvejybos laivų vykdomą žvejybą,
žvejybos pastangas bei rengia pažeidimų ir pranešimų apie patikrinimus ataskaitas ir teikia
jas Europos Komisijai bei kitoms institucijoms;



organizuoja stebėtojų darbą Lietuvos Respublikos žvejybos laivuose;



organizuoja žuvininkystės kontrolės priemonių įgyvendinimą ir naudojimą;



ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka koordinuoja neteisėtos,
nedeklaruotos ir nereglamentuotos žvejybos atvejų išaiškinimą ir prireikus praneša Europos
Komisijai apie visas taikytas tokios veiklos tyrimo priemones ar tyrimo rezultatus; įgyvendina
priemones, kurios užkerta kelią neteisėtai, nedeklaruotai ir nereglamentuotai žvejybai, atgraso
nuo jos ar ją panaikina;



išduoda verslinės ir specialiosios žvejybos jūrų vandenyse leidimus, sustabdo jų galiojimą,
panaikina jų galiojimo sustabdymą ir galiojimą;



užtikrina 2009 m. spalio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1010/2009 39 straipsnyje
nurodytos atsakingos bendros ryšių tarnybos funkcijų vykdymą bei renka ir tikrina
informaciją apie neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių ar
remiančių nacionalinių subjektų veiklą ir praneša apie tai Europos Komisijai;



sudaro pirminių žvejybos produktų supirkėjų sąrašą;



išduoda Lietuvos Respublikos žvejybos laivų žvejybos žurnalus;



atlieka procedūras dėl patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statuso ūkio subjektams
suteikimo, jo galiojimo sustabdymo ir galiojimo sustabdymo panaikinimo, rengia patvirtinto
ekonominės veiklos vykdytojo pažymėjimus ir jų panaikinimo dokumentus;



atlieka kitų Žuvininkystės tarnybos padalinių vykdomos žvejybos kontrolės patikrinimus;



įtraukia Lietuvos Respublikos žvejybos laivus į Žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų
sistemą ir išduoda Lietuvos Respublikos žvejybos laivų liudijimus, juos keičia, sustabdo jų
galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą ir galiojimą, teikia duomenis Europos
Komisijai;



organizuoja sklandų Lietuvos Respublikos žvejybos laivų veiklos regioninių žvejybos
organizacijų reguliuojamose bei užsienio valstybių ekonominių zonų akvatorijose vykdymą;



tvarko ūkio subjektams ir žvejybos laivų kapitonams už sunkius pažeidimus žuvininkystės
srityje skirtų taškų apskaitą;



pagal kompetenciją tiria pranešimus apie Lietuvos Respublikos žvejybos laivų žuvų išteklių
apsaugą ir žvejybą tolimuosiuose žvejybos rajonuose reglamentuojančių teisės aktų
pažeidimus;



organizuoja ir vykdo individualių žvejybos galimybių jūrų vandenyse skyrimą ūkio
subjektams, tvarko apsikeitimus žvejybos galimybėmis su ES valstybėmis narėmis ar užsienio
valstybėmis bei apsikeitimus individualiomis žvejybos galimybėmis jūrų vandenyse su ES
valstybėmis narėmis ar užsienio valstybėmis bei individualių žvejybos galimybių perleidimą
ES valstybėms narėms ar užsienio valstybėms ir tarp Lietuvos Respublikos ūkio subjektų,
vykdo žvejybos kvotų apskaitą bei jų panaudojimo kontrolę;



rengia ir teikia Europos Komisijai dokumentus dėl trečiųjų šalių išduodamų licencijų Lietuvos
Respublikos žvejybos laivams gavimo;



užtikrina pasirengimą Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos
posėdžiams, vykdo perleidžiamųjų teisių ir žvejybos galimybių apskaičiavimą bei komisijos
sekretoriato funkcijas;



įgyvendina ir administruoja Žuvininkystės kontrolės programą;



pagal kompetenciją įgyvendina ES bendrosios rinkos organizavimo priemones, vykdo
žvejybos produktų gamintojų organizacijų, akvakultūros produktų gamintojų organizacijų,
žvejybos produktų gamintojų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų asociacijų
veiklos priežiūrą, teikia siūlymus dėl gamintojų organizacijų, jų susivienijimų pripažinimo,
specialiojo pripažinimo ar pripažinimo panaikinimo tikslingumo;



planuoja Žuvininkystės tarnybos vykdomą ūkio subjektų priežiūrą;



sudaro ir tvarko Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, žvejojančių Baltijos jūroje, Baltijos
jūros priekrantės žvejybos zonoje ir tolimuosiuose žvejybos rajonuose, žvejojančių menkes
Baltijos jūroje, ir laivų, žvejojančių vidaus vandens telkiniuose, sąrašus;



nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių, kad
būtų išspręsti juose keliami klausimai;



informuoja visuomenę apie skyriaus veiklą, pagal kompetenciją rengia žuvininkystės
sektoriaus būklės apžvalgas, dalyvauja formuojant ir skatinant teigiamą bendrosios ES
žuvininkystės politikos ir žuvininkystės sektoriaus įvaizdį;



dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos
finansuojamus projektus žuvininkystės ir su ja susijusiose srityse;



pagal kompetenciją rengia teisės aktų, sutarčių, kitų dokumentų projektus;



pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir Žuvininkystės tarnybos
vadovybės pavedimus.

