ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS VYKDYTOS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS
2012 METŲ ATASKAITA

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau –
Žuvininkystės tarnyba), vykdydama ūkio subjektų priežiūrą, siekė įgyvendinti Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2010,
Nr. 81-4228) (toliau – Viešojo administravimo įstatymas) IV skirsnio nuostatas ir Institucijų
atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų
optimizavimo“ (Žin., 2010, Nr. 53-2613; 2011, Nr. 92-4374l; 2012, Nr. 89-4657) (toliau – Gairių
aprašas) nustatyto priežiūros funkcijų optimizavimo tikslo – užtikrinti, kad priežiūros funkcijos
valstybėje būtų atliekamos efektyviai, koordinuotai, mažiausiomis sąnaudomis, kuo mažiau trikdant
prižiūrimų ūkio subjektų veiklą ir veiksmingai apsaugant įstatymų bei kitų teisės aktų ginamas
teises ir teisėtus interesus.

Metodinės pagalbos teikimas ir konsultavimo veikla

Vienas iš Viešojo administravimo įstatyme nustatytų ūkio subjektų veiklos priežiūros principų
yra metodinės pagalbos ūkio subjektams teikimo principas (362 straipsnis). Šis principas reiškia,
kad priežiūrą atliekantys subjektai bendradarbiauja su ūkio subjektais, konsultuoja ūkio subjektus
priežiūrą atliekančio subjekto kompetencijos klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio
priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų, o poveikio priemones
taiko kaip ultima ratio priemonę. Viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnis nustato, kad ūkio
subjektų konsultavimas yra neatsiejama ūkio subjektų veiklos priežiūros dalis. Ūkio subjektų
konsultavimo ir metodinės pagalbos teikimo prioritetas įtvirtintas ir Gairių apraše.
Žuvininkystės tarnyba, įgyvendindama Viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio
nuostatas ir priežiūros funkcijų optimizavimo uždavinius, atlikdama ūkio subjektų veiklos priežiūrą
jos kompetencijai priskirtoje srityje siekė labiau pabrėžti ūkio subjektų konsultavimo funkciją, kad
jie galėtų tinkamai laikytis teisės aktų reikalavimų. Žuvininkystės tarnyba siekė, kad ūkio subjektų
konsultavimas taptų neatsiejama vykdomos ūkio subjektų veiklos priežiūros dalimi, aktyviai
vykdoma ir viešinama prioritetinė priemonė, atsisakant požiūrio, kad teisės aktų laikymąsi galima
užtikrinti tik taikant poveikio priemones, nuobaudas.
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sąrašas, patvirtintas Žuvininkystės tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V1150 „Dėl teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų
priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“. Šis sąrašas laikomas viešai paskelbta
konsultacija.
Žuvininkystės ūkio subjektai buvo konsultuojami tiesioginių kontaktų metu, atliekant
patikrinimus arba įmonių atstovams atvykus į Žuvininkystės tarnybą, telefonu, atsakant į
elektronines užklausas. Ūkio subjektai buvo konsultuojami dėl pirminio žuvininkystės produktų
supirkimo – pardavimo, žvejybos įmonių atstovai buvo konsultuojami verslinės žvejybos taisyklių
klausimais, žvejybinių laivų kapitonai buvo konsultuojami iškilus problemoms dėl elektroninių
žvejybos žurnalų pildymo ir informacijos persiuntimo.
Dažniausiai įmonės buvo konsultuojamos dėl šių teisės aktų nuostatų:
1. 2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr.2187/2005 dėl žuvų išteklių apsaugos
techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose, iš dalies keičiantis
Reglamentą (EB) Nr. 1434/98 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr.88/98 su pakeitimu, padarytu
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 686/2010. Labiausiai žvejybos įmones dominanti informacija –
kokiais žvejybos įrankių tipais galima žvejoti konkrečias žuvų rūšis konkrečioje Baltijos jūros
akvatorijoje.
2. 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007, nustatantis Baltijos jūros
menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą bei iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr.
2847/93 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 779/97. Daugiausia klausimų buvo dėl specialaus
leidimo žvejoti menkes Baltijos jūroje nuostatų išaiškinimo.
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. 3D-803 „Dėl
Lietuvos Respublikos žvejybos laivų įtraukimo į žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemą
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 105-5441). Ypač aktualus buvo laivo duomenų anketos
pildymo ir reikiamų dokumentų pateikimo išaiškinimas.
4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 3D-20 „Dėl
verslinės žvejybos Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir priekrantės žvejybos specialių
reikalavimų nustatymo“ (Žin., 2005, NR. 7-210; 2009, Nr. 19-773). Daugiausia pateikta klausimų,
susijusių su laikotarpiais, kada draudžiami tam tikro tipo žvejybos įrankiai.
5. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2010 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. V1-128 „Dėl apdorotų atlantinių menkių (GADUS MORHUA)
neverslinio ilgio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 146-7507) nuostatos
aiškinamos, kai turgavietėse parduodamos atlantinės menkės be kai kurių kūno dalių.
6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 3D – 435
„Dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“
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(Žin., 2011, Nr. 66-3121). Aiškintos šio teisės akto nuostatos dėl žuvininkystės produktų iš
žvejybos laivų pardavimo pirkėjams, kurie turi teisę vykdyti pirminį žuvies supirkimą.
7. 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos
kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš
dalies keičiantis 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 panaikinantis
reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006, ir 2011 m. balandžio 8 d.
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas
bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės. Dažniausiai ūkio
subjektai buvo konsultuojami dėl įgyvendinimo taisyklių II ir III skyrių nuostatų bei elektroninių
žvejybos žurnalų, perkrovimo deklaracijų ir iškrovimo deklaracijų klausimais.
8. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2011 m. rugsėjo
27 d. įsakymas Nr. V1-112 „Dėl Baltijos jūros priekrantės žvejybos žurnalų“ (Žin., 2011, Nr.1266009). Žuvų išteklių naudotojai buvo konsultuojami dėl žvejybos žurnalo pildymo.
Žvejų naudojimosi elektroninių žvejybos žurnalų sistema priežiūra vykdoma vadovaujantis
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m.
vasario 11 d. įsakymu Nr. V1-24 „Dėl elektroninių žvejybos žurnalų pildymo žvejybos laivuose“
(Žin., 2011, Nr. 26-1297; 148-6982). Priežiūra buvo atliekama reguliariai atnaujinant elektroninės
žvejybos laivų žurnalų sistemos programinę įrangą bei testuojant naujas jos versijas. Po įrangos
atnaujinimo, esant didesniems pakeitimams, žvejai buvo iš naujo mokomi siųsti elektroninius
žvejybos žurnalus. Įdiegiant naujas informacines sistemas, žvejybos laivų kapitonai mokomi
naudotis elektroniniais žvejybos laivų žurnalais. Pagrindiniai veiksniai, dėl kurių konsultuojama
nuolat, yra nepakankami darbo kompiuteriu įgūdžiai. Neretai kyla problemų dėl netyčinių ar loginių
įvesties klaidų. Visa konsultavimo ir pagalbos veikla vykdoma nuo elektroninių žurnalų sistemos
įdiegimo pradžios pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 nuostatas.

Vykdytų patikrinimų skaičius, pobūdis, trukmė

Žuvininkystės tarnyba atlieka žuvininkystės ūkio subjektų veiklos kontrolę, kuria siekiama
užtikrinti žuvų išteklių naudojimo teisėtumą ir tvarką – žuvų išteklių naudojimą reglamentuojančių
įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų prevenciją, pažeidimų nutraukimą, dėl padarytų pažeidimų
kaltų asmenų nustatymą ir jų patraukimą atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka. 2012 metais
žuvininkystės kontrolė buvo atliekama vadovaujantis 2012 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės
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programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu
Nr. 3D-669 (Žin., 2012, Nr. 98-5018), bei Lietuvos žvejybos Baltijos jūroje 2012 metų kontrolės
veiksmų programa, patvirtinta Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V1-24 (Žin., 2012, Nr. 28-1278).
Patikrinimai buvo vykdomi vadovaujantis Žuvininkystės kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m.
kovo 14 d. įsakymu Nr. V1-31 „Dėl žuvininkystės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.,
2011, Nr. 34-1637), nustatančiu žuvininkystės kontrolės pareigūnų atliekamų ūkio subjektų ir
žvejybos laivų bei žvejybos įmonių (grandžių) veiklos kontrolės, rezultatų įforminimo ir tvirtinimo
procedūras.
2012 m. Žuvininkystės tarnybos laivais „Vakaris“, „Tobis“ ir pripučiama valtimi Baltijos
jūroje buvo atlikti 38 žvejybos kontrolės reidai. Reidų metu buvo patikrintas 81 laivas (tarp jų 3
Lenkijos ir 5 Latvijos laivai), rasta 770 m nelegalių tinklų.
2012 m. atlikti 8 stebėjimo skrydžiai karinių oro pajėgų orlaiviais virš Baltijos jūros Lietuvos
Respublikos išskirtinės ekonominės zonos. Buvo tikrinama, ar nevykdoma žvejyba draudžiamame
rajone ir laisvų stebėjimo sistemos darbas žvejybos laivuose, ypač kitų šalių laivuose. 2012 m.
įvykdyti 46 reidai priekrantėje žvejojančių įmonių žuvų iškrovimo vietose (pakrantėje). Patikrinti
75 laivai (žvejybos įmonės).
Vienas iš svarbiausių prioritetų yra žuvų (ypač menkių) iškrovimų kontrolė Klaipėdos jūrų
uoste, kurią 24 val. per parą vykdo Žuvininkystės tarnybos žvejybos kontrolės pareigūnai. 2012 m.
iš Lietuvos žvejybos laivų, žvejojančių atviroje Baltijos jūroje, buvo gauti 639 pranešimai apie
numatomą laimikio iškrovimą Klaipėdos uoste, iš jų 564 – apie menkių iškrovimą. Buvo patikrinti
212 iškrovimų, iš jų – 193 menkių iškrovimai, t.y. patikrinta 34 proc. menkių ir 31 proc. kitų žuvų
iškrovimų. Iš priekrantėje žvejojančių Lietuvos žvejybos laivų (ilgesnių nei 8 m), buvo gauti 193
pranešimai apie numatomą menkių žvejybą ir iškrovimą Klaipėdos uoste, iš kurių patikrinta 44, o
tai sudaro 23 proc. Iš viso patikrinta 31 proc. menkių iškrovimų iš laivų, kurių ilgis didesnis nei 8 m
(skaičiuojant pagal iškrovimų skaičių) ir 31 proc. menkių iškrovimų (skaičiuojant pagal iškrovimų
svorį). Klaipėdos uoste buvo patikrintas 1 žvejybos laimikio iškrovimas (iškrautos 1 377 tonos
žuvų) iš laivo su Norvegijos kilmės produkcija.
Vykdant pirminio jūrų vandenų žvejybos produktų pardavimo aukciono būdu priežiūrą atlikta
14 patikrinimų Klaipėdos žuvininkystės aukcione.
Žuvininkystės kontrolės pareigūnai pagal Iškraunamų žuvininkystės produktų, kai
žuvininkystės produktai sveriami žuvininkystės produktų iškrovimo vietoje arba žvejybos laive,
mėginių atrankos planą, patvirtintą Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V1-151 (Žin., 2011, Nr. 165-7889),
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atsižvelgiant į rizikos kriterijus, ėmė mėginius svoriui dėžėse patikrinti. Taip pat iškrovimo metu
buvo imami nerūšiuotų žuvų (šprotų ir strimelių) mėginiai atskirų rūšių svoriui nustatyti. Mėginiai
naudojami ir mažiausių žuvų dydžiui nustatyti. Iš viso patikrinta 778 t iškrautų menkių, t. y. 31
proc. visų Lietuvoje iškrautų menkių.
2012 m. atlikti 2 bendri žvejų mėgėjų žvejybos jūroje kontrolės reidai su Klaipėdos regiono
aplinkos apsaugos agentūros pareigūnais, patikrinta 13 valčių.
Žuvininkystės tarnybos pareigūnai vykdė žvejybos laimikių iškrovimų ir pirminių
žuvininkystės produktų pardavimo kontrolę pagal žvejybos žurnalų ir pirminio pardavimo pažymų
duomenis. Vadovaujantis 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 109
straipsnio 2 d. buvo atlikti 1522 kryžminiai pirminių žuvininkystės produktų pardavimų ir
iškrovimų patikrinimai. Organizuoti patikrinimai žuvininkystės produktų pardavimų vietose,
žuvininkystės produktų perdirbimo įmonėse ir žuvininkystės produktų iškrovimo vietose, kurių
metu patikrinta 52 ūkio subjektų veikla. Iš šio skaičiaus 6 kartus patikrinimas buvo atliekamas kartu
su Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos inspektoriais. Vidutinė bendrų patikrinimų su VMVT
trukmė apie 4 valandas.
2012 m. Lietuvos Respublikoje veikė 3 žuvininkystės produktų gamintojų organizacijos.
Kiekvienais metais šios organizacijos teikia Žuvininkystės tarnybai ateinančių metų veiklos planus
bei praėjusių metų ataskaitas. Dviejų gamintojų organizacijų veiklos planai buvo patvirtinti žemės
ūkio ministro įsakymais. Žuvininkystės tarnyba kontroliavo gamintojų organizacijų veiklą, atliko
dokumentinį gamintojų organizacijų veiklos planų bei ataskaitų tikrinimą. Taip pat atliktos
kasmetinės privalomos gamintojų organizacijų patikros vietose.

Ūkio subjektams įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų
nesilaikymo ar netinkamo vykdymo mastas, priežastys, taikytos prevencijos ir poveikio
priemonės, dažniausiai pažeidžiamos teisės aktų normos

2012 m. Žuvininkystės tarnyba nustatė 11 žuvininkystę reglamentuojančių teisės aktų
pažeidimų. Tai rodo pažeidimų skaičiaus mažėjimo tendenciją, nes 2009 m. buvo nustatyta 40
pažeidimų, 2010 m. – 28, 2011 m. – 17 pažeidimų.
2012 m. surašyta 11 administracinių teisės pažeidimų protokolų, skirta 2000,00 Lt piniginių
baudų.
Buvo surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai ir skirtos nuobaudos pagal
Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (Žin., 1985, Nr. 1-1) (toliau – ATPK) dėl šių pažeidimų:
1. Verslinės žvejybos jūrų vandenyse nuostatų pažeidimas (ATPK 873 straipsnio 3 dalis) – 6
pažeidimai, skirta 1 500,00 litų piniginių baudų;
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2. Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo nuostatų pažeidimas (ATPK 876
straipsnio 1 dalis) – 2 pažeidimai, skirta 200,00 litų piniginė bauda;
3. Pažeidimai, susiję su žuvininkystės produktų sandėliavimu, vežimu, perdirbimu ir
pardavimu (ATPK 877 straipsnio 1 dalis) - 2 pažeidimai, skirta 200,00 litų piniginių baudų.
4. Pažeidimai, susiję su integruotos žuvininkystės duomenų sistemos valdymu (ATPK 872
straipsnio 3 dalis) - 1 pažeidimas, skirta 100,00 litų piniginė bauda.
Už rastus nežymius pažeidimus 13 žvejybos laivų buvo surašyti 9 privalomi nurodymai
ištaisyti juos.

Rizikos vertinimu paremti priežiūros veiksmai

Atliekant ūkio subjektų veiklos priežiūrą visų pirma ji buvo skirta didžiausios rizikos
atvejams šalinti, taip pat užtikrinti realią Žuvininkystės tarnybos prižiūrimos ūkinės veiklos atitiktį
teisės aktų reikalavimams. Įvertinant riziką, buvo vertinama, kaip ūkio subjektas (tikrinamas
objektas) laikėsi teisės aktų reikalavimų ankstesniais periodais, taip pat buvo vertinamas ūkinės
veiklos rizikingumo, pavojingumo pobūdis, žalos asmenims, visuomenei, aplinkai atsiradimo
tikimybė. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V1-24 patvirtinta Lietuvos žvejybos Baltijos jūroje 2012 metų
kontrolės veiksmų programa nustatė 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. Šioje programoje nustatyti konkretūs kontrolės prioritetai
(rizikingiausios sritys) ir uždaviniai bei priemonės šiems prioritetams pasiekti efektyviausiu būdu.
Žuvų laimikių svoris iškrovimo Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste metu buvo 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 (Žin., 2011, Nr. 165-7889), atsižvengiant į jame išdėstytus
rizikos veiksnius.
Žuvininkystės tarnybos vykdoma žvejybos kontrolė elektroninėmis informacinėmis
sistemomis daro ūkio subjektų priežiūrą, ypač rizikingų sričių, efektyvesnę. 2010 metais sukurta
elektroninių žvejybos žurnalų sistema (toliau – EŽŽS) veikia gerai (atlikti testavimai ir su kitų
valstybių narių sistemomis); ji integruota su esama Integruota žuvininkystės duomenų informacine
sistema (toliau – IŽDIS) – vyksta automatinis duomenų eksportavimas į IŽDIS duomenų bazę, tuo
pačiu ši sistema integruota su palydovinio ryšio žvejybos laivų stebėjimo sistema. Nuo 2011 metų
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laivuose pradėti naudoti elektroniniai žvejybos žurnalai. Naudodami tokius žurnalus, sugavimus
kapitonai registruoja realiu laiku ir visa informacija per Inmarsat-C siųstuvą palydovu perduodama į
Žuvininkystės tarnybos žvejybos stebėjimo centrą. Jei Lietuvos laivas žvejoja kitos ES valstybės
narės vandenyse, atitinkama informacija automatiškai persiunčiama tos šalies žvejybos stebėjimo
centrui. Elektroninių žvejybos žurnalų sistema sukurta pagal naujausius Europos Sąjungos teisės
aktų reikalavimus ir yra skirta žvejybos kontrolei tobulinti, duomenims efektyviau apdoroti ir
saugoti. Žuvininkystės tarnybos informacinės sistemos veikia pagal saugų ir patikimą HTTPS
informacijos perdavimo protokolą – informacija perduodama užkoduota pagal Europos Komisijos
išduotus saugumo sertifikatus. Kad duomenys nedingtų, kuriamos sistemos kopijos. Be to, pagal ES
žuvininkystės politikos reikalavimus vykdoma laivyno žvejybos pajėgumų stebėsena.
Ūkio subjektų veiklos priežiūros veiksmų koordinavimas su kitomis priežiūrą
atliekančiomis institucijomis
Žuvininkystės tarnyba, vykdydama ūkio subjektų veiklos priežiūrą, tiesiogiai bendradarbiauja
su Lietuvos, ES bei tarptautinėmis institucijomis, atliekančiomis ūkio subjektų veiklos kontrolę.
2012 m. Žuvininkystės tarnyba bendradarbiavo su Lietuvos kariuomenės karinėmis jūrų pajėgomis,
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,
Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos
Respublikos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Klaipėdos aps. VPK Jūrų uosto policijos
poskyriu, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Jūros aplinkos apsaugos agentūra,
Lietuvos saugios laivybos administracija, Europos Komisija ir kitų ES valstybių narių ir trečiųjų
šalių žuvininkystės kontrolės institucijomis.
Veiklos koordinavimas su žvejybą kontroliuojančiomis institucijomis vykdomas per
informacines sistemas, gaunant ir persiunčiant elektroninius duomenis: žvejybos laivų žvejybos
koordinatės, dienos sugavimai, ūkio subjektų identifikavimas ir notifikavimas žvejoti regioninių
žuvininkystės organizacijų Žvejybos šiaurės vakarų Atlante žuvininkystės organizacijos (NAFO)
bei Žvejybos šiaurės Rytų Atlante žuvininkystės komisijos (NEAFC) reguliuojamose akvatorijose,
informacija apie kvotų panaudojimą ir t.t. Jei ūkio subjektai vykdo veiklą kitose Europos Sąjungos
šalyse ar trečiosiose šalyse, Žuvininkystės tarnyba atitinkamai bendradarbiauja ir koordinuoja
veiksmus su tų šalių žvejybos stebėjimo centrais. Žuvininkystės tarnyba taip pat teikia atitinkamą
informaciją Klaipėdos teritorinei muitinei ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai.
Žuvininkystės tarnyba žvejybos tolimuosiuose žvejybos rajonuose kontrolės funkcijas
koordinuoja su Europos žuvininkystės kontrolės agentūra, taip pat dalyvauja inspektuojant žvejybos
laivus tolimose jūrose ir į Lietuvą atplaukiančiuose laivuose. Europos žuvininkystės kontrolės
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agentūra sudaro jungtinius inspektavimo planus ir koordinuoja visą priežiūros procesą bei atlieka
rizikos analizę.
Pagal Europos žuvininkystės kontrolės agentūros patvirtintą bendrą veiklos planą 2012 m.
Žuvininkystės tarnybos pareigūnai dalyvavo 7 iš 9 bendrose žvejybos kontrolės kampanijose, iš
kurių dviem vadovavo. 2012 m. gegužės 7–11 d. Žuvininkystės tarnybos kontrolės pareigūnai
dalyvavo bendruose patikrinimuose su Lenkijos pareigūnais Lenkijos Respublikos Vladyslavovo
(Wladyslawowo) uoste, kur patikrino menkių žvejybos laimikio iškrovimą iš 6 Lenkijos ir 2
Latvijos

laivų.

Žuvininkystės

tarnybos

pareigūnai

dalyvavo

tarptautinėse

inspekcijose

tolimuosiuose žvejybos rajonuose, kurių metu Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos
(NAFO) konvenciniame rajone buvo patikrinti 5 žvejybiniai laivai, Žvejybos šiaurės rytų Atlante
organizacijos (NEAFC) konvenciniame rajone patikrintas 21 žvejybinis laivas.
2012 m. atlikti 2 bendri žvejų mėgėjų žvejybos jūroje kontrolės reidai su Klaipėdos regiono
aplinkos apsaugos agentūros pareigūnais, patikrinta 13 valčių. Kartu su Valstybine maisto ir
veterinarijos tarnybos inspektoriais buvo organizuoti 6 bendri patikrinimai žuvininkystės produktų
pardavimų vietose, perdirbimo įmonėse ir žuvininkystės produktų iškrovimo vietose. Lietuvos
kariuomenės Karinės oro pajėgos suteikė galimybę Žuvininkystės tarnybos kontrolės pareigūnams
pasinaudoti oro pajėgų orlaiviais vykdant ūkio subjektų, žvejojančių Baltijos jūroje, žvejybos vietos
ir laiko kontrolę: 2012 m. atlikti 8 skrydžiai.

____________________

