PAREIGŲ APRAŠYMAS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
• vykdo žuvų išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo kontrolę Baltijos jūros
Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, išskirtinėje ekonominėje zonoje, Klaipėdos
valstybiniame jūrų uoste, nustatytose žuvininkystės produktų iškrovimo vietose, gamybinėse,
komercinėse įmonėse, žvejybos laivuose ir transporto priemonėse;
• vykdo žuvininkystės kontrolės pareigūno funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos
žuvininkystės įstatyme ir kituose teisės aktuose;
• tikrina žvejybos laivus Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, Baltijos jūros ekonominėje zonoje,
teritorinėje jūroje ir jos priekrantėje, žvejybos produktų iškrovimo vietose;
• kontroliuoja pirminio žvejybos produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių laikymąsi
žuvininkystės įmonėse;
• išduoda pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymų ir žvejybos produktų perėmimo
deklaracijų blankus, vykdo šių blankų apskaitą;
• priima teikiamas pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymas ir žvejybos produktų perėmimo
deklaracijas, suveda jų duomenis į kompiuterinių duomenų bazę apie žuvų išteklių naudojimą;
• atlieka pirminio žvejybos produktų pardavimo duomenų kryžminį sutikrinimą su žvejybos
produktų iškrovimų duomenimis;
• analizuoja pirminio supirkimo ir pardavimo duomenis, ruošia informaciją apie pirminį žvejybos
produktų pardavimą, supirkimą, perdavimą sandėliuoti ar perdirbti;
• teikia pasiūlymus dėl pirminio žvejybos produktų pardavimo, supirkimo ir jų kontrolės;
• dalyvauja įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės duomenų rinkimo programą, renka duomenis apie
parduotų žuvų kiekį, parduotų žuvų pagal rūšis vertę;
• nustato žuvų išteklių naudojimo jūrų vandenyse reikalavimų pažeidimus ir pažeidėjus;
• nagrinėja ir tvarko administracinių teisės nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas,
atstovauja teismuose;
• atlieka žvejybos kontrolės ir pirminio žvejybos produktų pardavimo ir supirkimo duomenų
analizę, rizikos vertinimą bei kontrolės veiksmų planavimą ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
• pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių žuvų išteklių naudojimo
kontrolę jūrų vandenyse, projektų ir dalyvauja juos rengiant;
• bendradarbiauja su ūkio subjektais, konsultuoja ūkio subjektus savo kompetencijos klausimais,
teikia jiems metodinę pagalbą, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias
ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų ir užkertančias kelią galimiems teisės aktų
pažeidimams;
• 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;
• pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, rengia atsakymų
projektus;
• vadovų pavedimu dalyvauja komisijų ar darbo grupių veikloje;
• vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Žuvininkystės tarnybos vadovybės ir Skyriaus vedėjo
pavedimus.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
• turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę
aukštojo mokslo kvalifikaciją;
• turėti ne mažiau nei 1 metų darbo patirtį žuvininkystės srityje;
• būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos
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teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis, reguliuojančiomis žuvininkystę bei su ja susijusią veiklą,
viešojo administravimo teisės aktais, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos, Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus nuostatais, išmanyti dokumentų
rengimo ir tvarkymo taisykles;
gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
Explorer;
mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1
lygiu;
turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

