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ZuvrNrNKysrES rARNyBol

PRIE LIETUVoS RESrUBLIKos Znrvrns Uxto -py:*p-2^^.,,rU
vnNisrnRlJos"''-' I
Zvnrynos BALTTJos rUnoJE KoNTRoLES sKyRTAUS
vEDEJAS GIEDRTUS NrainnN{rs
VYRIAUSIEJI SPECIALISTAI
ALGIMANTAS VELAvIETUS IR VIKToRAS PLAToNoVAS

TARNYBINES KOMANDIRUOTES I RUOJOS UOST,{ LATVIJOS RESPUBLIKOJE
ATASKAITA
2021m. rugpjfidio 6 d. Nr.
Klaipeda
1. Komandiruotds

pagrindas:

2. Komandiruotds

vietov6:

3. Komandiruotds trukm6:

Zuvininkystes tarnybos prie Lietuvos Respublikos Zemes [kio
m inisterijos direktoriaus 202 I -08- 4d. isakymas Nr, V2l202 I -3
Ruojos uostas, Latvijos Respublika.
2021 m. rugpjndio 4-5 d,2 dienos.

4. Komandiruot6s tikslas (uiduotis, pavedimas):
Vykdyti Baltijos jlros specialiqj4 kontroles ir inspektavimo program4 pagal Europos S4jungos Bendrqil

veiklos plan4 jDrq vandenyse 202lmetams.
Tarnybines komandiruotes tikslas: patikrinti Zuvq i5tekliq panaudojim4 reglamentuojandiq jstatymtp bei
teises aktq reikalavimq vykdymq.
5. Komandiruotds tikslo (uZduoties, pavedimo) ivykdymas:
Komandiruotes metu kaftu su Latvijos valstybines aplinkos apsaugos tarnybos Ventspilio regiono valdybos
iStekliq apsaugos kontroles skyriaus specialistais patikrinome Latvijos Respublikos jmonems priklausandius
laivus: .,Geld" ir ,,Raudd". Zvejybos laivuose buvo patikrinti Zvejybos Zurnalai, Zuvq sugavimai, Zuvis
superkandioje gamykloje i5r[Siuotas pasvertas laimikis, paimti meginiai r[Sinei Zuvies sudediai nustatyti,
uZpildyti patikrinimo aktai. Deklaruotas sugavimq kiekis atitiko i5krovimo metu patikrintus kiekius leistinos
pakfaidos ribose. Versling Lvejyb4 reglamentuojandiq teises aktq paZeidimq nenustatyta.
6.5usitikimo eigos apibendrinimas: Atlikti visi tarnybines komandiruotes metu suplanuoti darbai.
7. Susitikimo sprendimai ir i5vados, kito susitikimo data:
Bendradarbiaujant su LaWijos Zvejybos kontroles pareiglnais atlikti bendrus Latvijos Respublikos Zvejybos
laivq patikrinimus pagal bendr4 Zvejybos Baltijos j[roje valdymo plan4.

8.I5vados ir pasiiilymai :
Tikrinti laivai savo Zvejybos laimikius iSsikrove Ruojos uosto Zuvies perdirbimo gamyklos teritorijoje. kur
maZiausiai trijose krantines vietose jrengti stacionarfis kranai su kalibruotomis pakabinamomis svarstyklemis,
kas lemia tiksli4 iSkaunamq laimikiq kieking apskait4, ruSinei Zuvies sudediai nustatyti Salia kranq irengli
apskardinti stalai su patogiu naudojamq priemoniq i5destymu, sektinas pavyzdys kurj ateinandioje Zvejybos
sezono pradZioje galetume panaudoti savo Zvejybos laivq iSsikrovimo vietose.

9.Pridedama svarbi informacij a:
Ataskaitos parengimo
data:2021-08-06
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