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TARNYBINES KOMANDIRUOTES I LATVIJOS RESPUBLIK,{
ATASKAITA
2020-08- 27Nr.

Klaipeda

l. Komandiruotds

pagrindas:

2. Komandiruotds vietov6:

Zuvininkystes tamybos prie Lietuvos respublikos Zemes [kio
ministerijos direktoriaus 2020 - 08
isakl,mas Nr. V2Liepojos m., Latvijos Respublika.

3. Komandiruotds trukm6:

2020 m. rugpjDdio 26 d,

-

I

diena.

4. Komandiruotds tikslas (uiduotis, pavedimas):
Vykdyti Baltijos jflros specialiqj4 kontroles ir inspektavimo programq, patvirtint4 2018 m. gruodZio l3 d.
komisijos igyvendinimo sprendimu Nr.2018/1986, kuriuo nustatoma tam tikros Zvejybos specialiosios
kontroles ir inspektavimo programos ir panaikinami igyvendinimo sprendimai 201218078S.201313281F,5,
20131305lES ir 2014/156/ES ir Baltijos jflros Bendros veiklos plan4, kuris patvirtintas 2018-12-21Europos
Sqjungos Zuvininkystes kontroles agentlros vykdomojo direktoriaus sprendimu Nr. 2018/35.
Tarnybines komandiruotes tikslas: patikrinti Zuvq iStekliq panaudojim4 reglamentuojandiq istatymq bei kitq
teises aktq reikalavimq vykdym4.

Aptarti ar svarstyti klausimai, atlikti darbai:
Tarnybines komandiruotds metu, kartu su Latvijos Respublikos (toliau - Latvija) Zvejybos kontroles
pareigiinais, buvo atliktas Zvejybos laivo,,LA 0l0" Zvejybos produktq i5krovimo patikrinimas l-iepo.jos
uoste. Vadovaujantis Latvijos Zvejybos kontroles institucijos patvirtinta meginiq emimo metodika buvo
atlikta ruSine bei kiekine Zvejybos laimikio patikra. Patikros metu Zuvq iStekliq panaudojim4
reglamentuojandiq istatymq bei kitq teises aktq reikalavimq vykdymo paZeidimq nenustatyta. Zvejvbos laivo
,,LBB-l044" kapitonui buvo suteikta metodine konsultacija delmenkes priegaudos vykdant versling Zvejyb4
Latvijos Respublikos i5skirtineje ekonomineje zonoje beivykdant Zvejybos produktq iSkrovimus Latvijoje.
5.

6. Susitikimo eigos apibendrinimas: Atlikti visi tarnybines komandiruotes metu suplanuoti darbai.

7. Susitikimo sprendimai ir

i5vados, kito susitikimo data:
Bendradarbiaujant su Latvijos Zvejybos kontroles pareig[nais atlikti bendrus Lietuvos Respublikos Zvejybos
laivq patikrinimus pagal bendr4 Zvejybos Baltijos jUroje valdymo plan4.

8. I5vados ir pasitilymai:
9.

Kita svarbi informacija:

O.Pridedama informacin6 mediiaga
Patikrinimo aktas. nuotraukos.
I

10. Ataskaitos parengimo data:

2020-08-2't

p4/

Pasiekti komandiruot€s tikslai 7/p,14
(komandiruotes tikslo (uZduoties. pavedimo) ivykdymo ivertinimas)

(vardas, pavarde)
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