PAREIGŲ APRAŠYMAS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
• vykdo Lietuvos Respublikos žvejybos laivų verslinę žvejybos tolimuosiuose žvejybos rajonuose
kontrolę;
• vykdo ES ir trečiųjų šalių žvejybos laivų žuvininkystės produktų iškrovimo ir perkrovimo
Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste kontrolę;
• vykdo ES tarptautines žvejybos kontrolės misijas Atlanto vandenyne bei dalyvauja ES šalių narių
jungtinės inspekcijos misijose;
• priima išankstinius pranešimus apie numatomą trečiųjų šalių žvejybos laivų atplaukimą į
Klaipėdos valstybinį jūrų uostą;
• pagal kompetenciją teisės aktuose nustatyta tvarka tiria neteisėtos, nedeklaruotos ir
nereglamentuotos žvejybos atvejus tolimuosiuose žvejybos rajonuose ir informuoja Europos
Komisiją apie visas taikytas tyrimo priemones bei rezultatus;
• vykdo žuvininkystės kontrolės pareigūno funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos
žuvininkystės įstatyme ir kituose teisės aktuose;
• tiria žuvų išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus, galimus
pažeidėjus, renka pažeidimų įrodymus, vykdo pažeidimų tyrimą, nagrinėja administracinių teisės
pažeidimų bylas tolimuosiuose žvejybos rajonuose;
• tvarko administracinių teisės pažeidimų bylas ir pagal kompetenciją pildo administracinių teisės
pažeidimų registrą;
• pagal kompetenciją dalyvauja rengiant išsamias pažeidimų ir pranešimų apie patikrinimus
ataskaitas Europos Komisijai, kitoms institucijoms, rengia kitus pranešimus ir ataskaitas
tarptautinėms organizacijoms, Europos Komisijai, Europos Sąjungos kompetentingoms
institucijoms skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
• pagal kompetenciją bendradarbiauja su ūkio subjektais, konsultuoja ūkio subjektus, 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, siekiant, kad
būtų efektyviau organizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra, mažinama reguliacinė ir priežiūros
našta ūkio subjektams;
• 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, rengia teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų
projektus teikia pastabas ir pasiūlymus; sutarčių ir kitų dokumentų projektams;
• atstovauja Žuvininkystės tarnybai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais teismuose ir kitose
institucijose;
• dalyvauja bendruose su kitų valstybinių kontroliuojančių institucijų darbuotojais žuvininkystės
įmonių patikrinimo reiduose;
• dalyvauja ES žuvininkystės specialistų, atsakingų už žvejybos kontrolę ir priežiūrą, apmokymo
bei apsikeitimo inspektoriais ir kitose įgūdžių tobulinimo programose;
• pagal kompetenciją rengia žuvininkystės sektoriaus būklės apžvalgas, 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;
• pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir imasi reikiamų
priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
• pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos, nacionalinėmis ir
kitomis lėšomis finansuojamus su Žuvininkystės tarnybos veiklos sritimis susijusius projektus;

• pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų numatytas funkcijas, 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 kaip 1 metus darbo patirties žuvininkystės srityje;
• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis
sutartimis, ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymu ir kitais
įstatymais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, Žuvininkystės tarnybos prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatais, darbo reglamentu ir Tarnybos
direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir skyriaus nuostatais;
• mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis
raštu ir žodžiu;
• gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
• išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles;
• mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
Explorer;
• mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo A2 lygiu;
• turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

