PATVIRTINTA
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2017 m. gruodžio 12 d.
įsakymu Nr. V1-101 (Žuvininkystės
tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m.
birželio
d. įsakymo Nr. V1redakcija)
ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyrius (toliau – skyrius) yra Žuvininkystės tarnybos
prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) struktūrinis padalinys, tiesiogiai
pavaldus Tarnybos direktoriui.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos
Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, darbo reglamentu ir Tarnybos
direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.

II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
3. Skyriaus uždavinys – vykdyti Europos Sąjungos bendrosios žuvininkystės politikos,
Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo, Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos ir kitų
žuvininkystę reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo kontrolę (priežiūrą) Baltijos jūros Lietuvos
Respublikos teritorinėje jūroje, išskirtinėje ekonominėje zonoje, nustatytose žvejybos produktų
iškrovimo, pirminio pardavimo ir supirkimo vietose, žvejybos gamybinėse-komercinėse įmonėse,
žvejybos ir transporto laivuose bei transporto priemonėse.
4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, vykdo šias funkcijas:
4.1. kontroliuoja verslinę, specialiąją ir mėgėjų žvejybą Baltijos jūroje, žuvų iškrovimą bei
perkrovimą iš Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, žvejybos produktų perdirbimo ir transportavimo
metu;
4.2. vykdo žuvų išteklių Baltijos jūroje specialiąją kontrolės ir inspektavimo programą;

2
4.3. pagal kompetenciją teisės aktuose nustatyta tvarka tiria neteisėtos, nedeklaruotos ir
nereglamentuotos žvejybos Baltijos jūroje atvejus ir informuoja Europos Komisiją apie visas taikytas
tyrimo priemones bei rezultatus;
4.4. išaiškina žuvų išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus
Baltijos jūroje, galimus pažeidėjus, renka pažeidimų įrodymus, vykdo pažeidimų tyrimą, nagrinėja
administracinių nusižengimų bylas;
4.5. tvarko administracinių nusižengimų bylas ir pagal kompetenciją pildo administracinių
nusižengimų registrą;
4.6. organizuoja Žvejybos Baltijos jūroje stebėjimo centro veiklą ir palydovinio ryšio
žvejybos laivų stebėjimo sistema vykdo Baltijos jūroje žvejojančių laivų stebėjimą;
4.7. priima išankstinius pranešimus iš Baltijos jūroje žvejojančių Lietuvos Respublikos ir ES
žvejybos laivų apie numatomą atplaukimą į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą;
4.8. tikrina Baltijos jūroje žvejojančių Lietuvos Respublikos ir ES žvejybos laivų iškrovimo
ir perkrovimo operacijas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste;
4.9. dalyvauja ES šalių narių jungtiniuose žvejybos patikrinimuose Baltijos jūroje ir krante;
4.10. vykdo pirminio Baltijos jūros žvejybos produktų pardavimo ir supirkimo kontrolę
(priežiūrą);
4.11. atlieka Baltijos jūros žvejybos produktų atsekamumo kontrolę;
4.12. pagal kompetenciją renka, kaupia, registruoja ir apibendrina duomenis apie pirminį
žvejybos produktų pardavimą ir supirkimą;
4.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su ūkio subjektais, konsultuoja ūkio subjektus
skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikia jiems metodinę pagalbą, įgyvendina kitas
prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų ir
užkertančias kelią galimiems teisės aktų pažeidimams;
4.14. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl nepagrįsto teisinio reglamentavimo keitimo ar
naujų teisės aktų priėmimo, kuriuos įgyvendinus būtų šalinamos teisinio reglamentavimo spragos,
efektyviau organizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra, mažinama reguliacinė ir priežiūros našta
ūkio subjektams;
4.15. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su kitų valstybių
institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis ir palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos ir užsienio
valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
4.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant išsamias pažeidimų ir pranešimų apie
patikrinimus ataskaitas Europos Komisijai, kitoms institucijoms, teikia šias ataskaitas
suinteresuotoms institucijoms;
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4.17. pagal kompetenciją dalyvauja Baltijos jūros regiono žvejybos rizikos valdymo strategijų
ir analizės darbo grupėse;
4.18. rengia Lietuvos žvejybos Baltijos jūroje metinę kontrolės veiksmų programos projektą
ir ją pagal kompetenciją įgyvendina;
4.19. užtikrina tinkamą Tarnybos žvejybos kontrolės laivų eksploatavimą;
4.20. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus;
4.21. pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų
projektams;
4.22. atstovauja Tarnybai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais teismuose ir kitose
institucijose;
4.23. informuoja visuomenę apie skyriaus veiklą, skleidžia ir populiarina informaciją apie
žvejybos kontrolės ir stebėsenos priemones ir jų įgyvendinimo būtinybę kovojant su neteisėta,
nedeklaruota ir nereglamentuota žvejyba bei keliant žvejybos taisyklių laikymosi kultūrą, dalyvauja
formuojant ir skatinant teigiamą bendrosios Europos Sąjungos žuvininkystės politikos ir
žuvininkystės sektoriaus įvaizdį;
4.24. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir imasi reikiamų
priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
4.25. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant praktinius mokymus, seminarus ir pasitarimus;
4.26. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų numatytas funkcijas ir Tarnybos vadovybės
pavedimus.
III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS
5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
5.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir
organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir duomenis, reikalingą skyriaus funkcijoms
atlikti;
5.2. gavus pranešimą apie žuvų išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų
pažeidimus, imtis visų priemonių, kad pažeidimas būtų išaiškintas ir nustatyti pažeidėjai, arba
informuoti kompetentingą valstybės instituciją, kad ši imtųsi priemonių pažeidimui išaiškinti ir
pažeidėjui nustatyti;
5.3. skyriaus žuvininkystės kontrolės pareigūnai pagal kompetenciją turi teisę duoti
privalomus nurodymus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, surašyti administracinio
nusižengimo protokolus, nutarimus bei kitus su administracinių nusižengimų bylomis susijusius
dokumentus;
5.4. skyrius gali turėti kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais įtvirtintas
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teises.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
6. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Tarnybos direktorius Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.
7. Skyriaus vedėjo nesant jį pavaduoja Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas skyriaus
vyriausiasis specialistas.
8. Skyriaus vedėjas:
8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir
kontroliuoja jų vykdymą;
8.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
8.3. užtikrina, kad skyriaus veikloje būtų laikomasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų ir
šių nuostatų;
8.4. inicijuoja Tarnybos direktoriaus įsakymų projektų rengimą, siekiant įgyvendinti skyriui
nustatytus uždavinius;
8.5. pagal kompetenciją atstovauja Tarnybos interesams bendradarbiaujant su šalies ir
užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
8.6. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
8.7. teikia Tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;
8.8. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
8.9. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas ir Tarnybos vadovybės pavedimus.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Skyriaus darbuotojų pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.
10. Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis šiais nuostatais, kitų
teisės aktų nustatyta tvarka.
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