Pagal Žuvininkystės produktų
atsekamumo užtikrinimo taisykles
Atsekamumo dokumentas nuo 2019 m.
gegužės 1 d. pildomas šioms žuvų rūšims nuo 50,00
Eur produktų vertės:

1. Strimelės (Clupea harengus
membras).
2. Atlantiniai šprotai (Sprattus
sprattus).
3. Atlantinės menkės (Cadus morhua).
Informacija apie Lietuvos Respublikos
teritorijoje iš Lietuvos Respublikos žvejybos
laivų iškrautus žvejybos produktus suvedama į
ŽDIS ir kiekvienai žvejybos produktų
atsekamumo partijai atspausdinama etiketė su
greito atsako kodu (QR), kuri užklijuojama ant
dėžės/paletės.

SVARBU! Ūkio subjektas, suvedęs
informaciją ir sukūręs etiketę su QR kodu, ŽDIS
sistemoje klaidų (neatitikimų) taisyti nebegali,
tačiau, pastebėjęs suvestoje informacijoje klaidų
neatitikimų), nedelsdamas elektroniniu paštu
atsekamumas@zuv.lt informuoja apie tai
Žuvininkystės tarnybą.

Atsiradus klausimams ar iškilus kitoms
nenumatytoms problemoms, visada galite
kreiptis į Žuvininkystės tarnybos specialistus,
adresu J. Janonio g. 24, Klaipėda, kur jums bus
suteikta kompetentinga informacija:
1. dėl pirminio žvejybos produktų pardavimo
pažymų ir perėmimo deklaracijų – Jurgita
Grigaitienė, telefono Nr. 8 700 14922, el. p.
jurgita.grigaitiene@zuv.lt (kabineto Nr. 322);
2. dėl informacijos teikimo apie atsekamumą –
Vitalija Mockienė, telefono Nr. 8 700 14929, el.
p. vitalija.mockiene@zuv.lt (kabineto Nr. 323);
3. dėl žvejybos žurnalų pildymo – Diana
Tarvydienė, telefono Nr. 8 700 14923, el.p.
diana.tarvydiene@zuv.lt (kabineto Nr. 323).

Elektroninių duomenų teikimas
Žuvininkystės tarnybos
prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
Žuvininkystės duomenų informacinėje
sistemoje ŽDIS

https://zdis.zuv.lt

Klaipėda
2019-04-18

ŽDIS – tai patogi duomenų valdymo sistema,
kurioje gali būti teikiamos:






pirminio žvejybos produktų pardavimo
pažymos (per 24 val.);
perėmimo deklaracijos (per 24 val.);
pirminis atsekamumo dokumentas (per 24
valandas po pirminio pardavimo pažymos
pateikimo;
antrinis atsekamumo dokumentas (per 48
valandos po produkcijos įsigijimo).

Visi
išoriniai
ūkio
subjektai
(laivų
savininkai/naudotojai,
pirminiai
žuvininkystės
produktų supirkėjai ir kiti žuvininkystės produktų
supirkėjai), pateikę patvirtintos formos prašymą
Žuvininkystės tarnybai per 3 darbo dienas gauna
prieigą prie ŽDIS.

Kodėl verta pereiti prie elektroninių
dokumentų?
Verta, nes:
•
patogu ir lengva teikti reikalingus
duomenis ŽDIS;
•
iš bet kurios pasaulio vietos, kur yra
interneto prieiga, duomenys persiunčiami
Žuvininkystės tarnybos specialistams;
•
sutaupomos popieriaus sąnaudos, nes
nereikia pildyti ranka popierinių dokumentų;
•
sutaupomos laiko sąnaudos, nes
nebereikia dokumentų fiziškai pristatyti į
Žuvininkystės tarnybą;
•
lengva koreguoti atsiradusius netikslumus
ar klaidas su Žuvininkystės tarnybos specialisto
žinia;
•
visada matoma įmonės teikiamų duomenų
istorija;
•
ribotas ir apsaugotas įmonės duomenų
skaitymas ir koregavimas, nes prieiga
suteikiama tik vienam įmonės atstovui;
•
nereikia archyvuoti popierinių dokumentų
(nėra išlaidų segtuvams, įmautėms, popieriui);
•

nereikia papildomos vietos archyvavimui;

•
vienu mygtuko paspaudimu randama
reikalinga informacija bei sekama įmonės
duomenų pateikimo istorija.

