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Klaipėda
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, 27
straipsnio 2 dalimi ir Pirminio žvejybos produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 3D435 „Dėl Pirminio žvejybos produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 3D-711 redakcija),
bei 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento Nr. (ES) 2016/679 dėl
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 31
straipsnio nuostatomis ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d.
įsakymu Nr. 3D-259 „Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos pavadinimo ir nuostatų patvirtinimo“, 9.11 punktu,
t v i r t i n u Prieigos suteikimo elektroninėms pirminio žvejybos produktų pardavimo
pažymoms, perėmimo deklaracijoms, važtos dokumentams pildyti ir informacijai apie
žuvininkystės produktų atsekamumą pateikti Žuvininkystės duomenų informacinėje sistemoje
tvarkos aprašą (pridedama).
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PATVIRTINTA
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d.
įsakymu Nr. V1-70

PRIEIGOS SUTEIKIMO ELEKTRONINĖMS PIRMINIO ŽVEJYBOS PRODUKTŲ
PARDAVIMO PAŽYMOMS, PERĖMIMO DEKLARACIJOMS, VAŽTOS
DOKUMENTAMS PILDYTI IR INFORMACIJAI APIE ŽUVININKYSTĖS
PRODUKTŲ ATSEKAMUMĄ PATEIKTI ŽUVININKYSTĖS DUOMENŲ
INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prieigos suteikimo elektroninėms pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymoms,
perėmimo deklaracijoms, važtos dokumentams pildyti ir informacijai apie žuvininkystės produktų
atsekamumą pateikti Žuvininkystės duomenų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas (toliau –
Tvarkos aprašas) nustato prašymų dėl prisijungimo prie Žuvininkystės duomenų informacinės
sistemos (toliau – ŽDIS) ir asmens duomenų teikimo bei prieigos prie ŽDIS suteikimo tvarką.
2. Fizinis arba juridinis asmuo (toliau – ūkio subjektas), ketinantis pildyti elektronines
pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymas, perėmimo deklaracijas, važtos dokumentus ir
pateikti informaciją apie žuvininkystės produktų atsekamumą, privalo užpildyti prašymo dėl
prisijungimo prie ŽDIS (toliau – Prašymas) formą (Tvarkos aprašo 1 priedas) ir prašymo dėl
asmens duomenų formą (Tvarkos aprašo 2 priedas).
3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos
žuvininkystės įstatyme.
II.

PRAŠYMO DĖL PRISIJUNGIMO PRIE ŽDIS PILDYMO IR PATEIKIMO
TVARKA
4. Ūkio subjektas, norintis gauti prisijungimą prie ŽDIS, Žuvininkystės tarnybai prie

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) turi pateikti šiuos
dokumentus:
4.1. Prašymą (Tvarkos aprašo 1 priedas);
4.2. jeigu Prašymą pateikia fizinis asmuo – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba
jo kopiją. Jeigu fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas išduotas ne valstybine kalba,
Žuvininkystės tarnybai pateikiamas vertėjo pasirašytas šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą;

4.3. jeigu Prašymą pateikia juridinis asmuo – juridinio asmens registracijos pažymėjimą
arba jo kopiją. Jeigu juridinio asmens registracijos pažymėjimas išduotas ne valstybine kalba,
Žuvininkystės tarnybai pateikiamas vertėjo pasirašytas šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą;
4.4. jeigu veikiama pagal įgaliojimą fizinio asmens vardu – teisės aktų nustatyta tvarka
išduotą įgaliojimą;
4.5. jeigu veikiama pagal įgaliojimą arba prokūrą juridinio asmens vardu – teisės aktų
nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą arba prokūrą.
5. Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus ūkio subjektas pateikia Žuvininkystės
tarnybai tiesiogiai arba per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą.
6. Prašymo pildymo tvarka:
6.1. Eilutėje „Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas arba fizinio asmens
vardas, pavardė, asmens kodas“ nurodoma Prašymą teikiančio juridinio asmens teisinė forma,
jo pavadinimas ir juridinio asmens kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas.
6.2. Eilutėje „Juridinio asmens veiklos adresas arba fizinio asmens veiklos vietos
adresas, telefono Nr., el. pašto adresas“ nurodomas Prašymą teikiančio juridinio asmens
buveinės adresas arba fizinio asmens veiklos vietos adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto
adresas.
6.3. Eilutėje „Data“ nurodoma Prašymo pateikimo data (skaičiais: MMMM–MM–DD).
6.4. Eilutėje „Vieta“ nurodoma Prašymo užpildymo vieta.
6.5. Eilutėje „Ūkio subjekto atstovo vardas, pavardė, asmens kodas“ nurodomas fizinio
asmens, kuriam bus suteiktas prisijungimas prie ŽDIS, vardas, pavardė ir asmens kodas.
7. Vartotojo vardas ir slaptažodis ūkio subjektui suteikiamas per tris darbo dienas nuo
Prašymo gavimo dienos.
8. Ūkio subjektas gali pradėti teikti elektronines pirminio žvejybos produktų pardavimo
pažymas, perėmimo deklaracijas, važtos dokumentus arba informaciją apie atsekamumą iš karto,
gavęs informacinį elektroninį laišką su nuoroda į ŽDIS, prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.
9. Žuvininkystės tarnyba, nustačiusi, kad Prašyme pateikta ne visa reikalaujama
informacija arba pateikta klaidinga informacija, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo Prašymo
gavimo dienos informuoja apie tai ūkio subjektą. Jeigu trūkstama informacija ar nurodyti klaidingi
duomenys nekliudo identifikuoti ūkio subjekto, jis gali pradėti teikti elektronines pirminio
žvejybos produktų pardavimo pažymas, perėmimo deklaracijas, važtos dokumentus arba
informaciją apie atsekamumą, kaip numatyta Tvarkos aprašo 8 punkte, tačiau ne vėliau nei per tris
darbo dienas nuo informacijos iš Žuvininkystės tarnybos gavimo dienos turi pateikti pakoreguotą
Prašymą.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Žuvininkystės tarnybos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
11. Asmenys, pažeidę šį Tvarkos aprašą, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
________________

Prieigos suteikimo elektroninėms pirminio
žvejybos produktų pardavimo pažymoms,
perėmimo deklaracijoms, važtos
dokumentams pildyti ir informacijai apie
žuvininkystės produktų atsekamumą
pateikti Žuvininkystės duomenų
informacinėje sistemoje tvarkos aprašo
1 priedas

___________________________________________________________________________________________________________________

(juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

______________________________________________________________________________________________________
(juridinio asmens buveinės adresas arba fizinio asmens veiklos vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

Žuvininkystės tarnybai prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

PRAŠYMAS

20__ m. _____________ ____ d.
Klaipėda

Prašau suteikti ___________________________________________________________
(ūkio subjektui atstovaujančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

prisijungimo prie Žuvininkystės duomenų informacinės sistemos (ŽDIS) vartotojo vardą ir
slaptažodį pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymoms, perėmimo deklaracijoms, važtos
dokumentams ir informacijai dėl atsekamumo pateikti.

_________________________________________
(ūkio subjektui atstovaujančio asmens vardas, pavardė)

________________________________
(parašas)

Prieigos suteikimo elektroninėms pirminio
žvejybos produktų pardavimo pažymoms,
perėmimo deklaracijoms, važtos
dokumentams pildyti ir informacijai apie
žuvininkystės produktų atsekamumą
pateikti Žuvininkystės duomenų
informacinėje sistemoje tvarkos aprašo
2 priedas

___________________________________________________________________________________________________________________
______

(fizinio asmens vardas, pavardė, veiklos vietos adresas)

Žuvininkystės tarnybai prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

PRAŠYMAS
DĖL ASMENS DUOMENŲ

20__ m. _____________ ____ d.
Klaipėda

Prašau Žuvininkystės duomenų informacinės sistemos (ŽDIS) naudotojui ____________
_____________________________________ priskirti asmens kodą ______________________.
(vardas, pavardė)

__________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

