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PRATARMĖ
Šalies ūkiui persiorientavus į atviros rinkos ekonomiką, žuvininkystės
sektoriuje buvo būtina atlikti darbus, kurie atitiktų tradicijas, naujus iššūkius,
susijusius su integracija į Europos Sąjungą (ES), jos bendrąja žuvininkystės
politika (BŽP). Lietuva, kaip jūrinė valstybė, jautriai išgyveno šiuos pokyčius.
2006–2007 m. – Lietuvos narystės ES metai, naujos patirties kaupimo
laikotarpis. Įstojus į ES, vienas iš svarbių uždavinių buvo įgyvendinti su ES
suderintą šio sektoriaus administravimo modelį, naują teisinę bazę, pasinaudoti
žuvininkystės plėtrai skirta parama.
2006 ir 2007 m. buvo įgyvendinami ES BŽP ir paramos sektoriui
mechanizmai, administruojamos paramos lėšos, kontroliuojamas jų
panaudojimas. Tai leido didinti veikiančių gamybos struktūrų konkurencingumą,
žuvininkystės įmonių ekonominį gyvybingumą, derinti turimus žvejybos
pajėgumus su žuvų ištekliais, gerinti aplinkos ir gamtos išteklių apsaugą.
Tai tęstinis leidinys, skirtas informuoti visuomenę apie ES BŽP
įgyvendinimo eigą Lietuvoje, didžiausią dėmesį skiriant 2006–2007 m.
laikotarpiui. Leidinyje pateikiama analitinė medžiaga apie Lietuvos žvejybą
tolimuosiuose vandenyse, Baltijos jūroje, jos priekrantėje, natūraliuose vidaus
vandenyse, apžvelgiama verslinės žvejybos kontrolė, analizuojama akvakultūros
bendrovių, žuvų perdirbamosios pramonės, žuvivaisos įmonių veikla,
apibendrinti žuvininkystės mokslo tiriamieji darbai. Medžiaga parengta pagal
statistinės informacijos, finansinės atskaitomybės dokumentus ir kitus duomenis.
Dėkojame skaitytojams už pastabas, pasiūlymus, patarimus dėl 2007 m.
išleisto leidinio „Lietuvos žuvininkystė. Dokumentai, faktai, skaičiai. 1918–2005
metai“. Jie leido tobulinti šį ir padės rengti ateityje numatomas išleisti
žuvininkystės apžvalgas.
Sudarytojas
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I. ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (ŽŪM) įkurta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1990 m. kovo 22 d. įstatymu Nr. I-61. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1990 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 312 „Dėl vandens
transporto ir žuvų pramonės valdymo organų įsteigimo“ ŽŪM buvo nurodyta
įsteigti jai pavaldų Žuvų pramonės departamentą (Klaipėdoje), kuriam turėjo būti
pavesta tvarkyti žuvų ūkio klausimus, atstovauti tarpvalstybinėse institucijose.
Departamentas įkurtas 1990 m. pabaigoje. 1990–2000 m. laikotarpiu Žuvų
pramonės departamento pavadinimas ne kartą buvo keičiamas, plečiamos veiklos
funkcijos. 2000 m. šis departamentas buvo pertvarkytas į Žuvininkystės
departamentą prie ŽŪM. Departamento uždavinys – efektyviai administruoti
žuvininkystę.
Žuvininkystės departamento prie ŽŪM veikla apibrėžta valstybės
ilgalaikės raidos strategijoje. Joje numatyta, kad žvejyba, žuvų perdirbimo
pramonė, žuvivaisa ir žuvų auginimas bus modernus ekonomikos sektorius,
integruotas į šalies ūkį, tausojantis žuvų išteklius ir aplinką, turintis išplėtotą
infrastruktūrą ir našias technologijas, kvalifikuotų darbuotojų bei jų rengimo
sistemą, gebantis pateikti geros kokybės konkurencingus maisto produktus.
Žuvininkystės departamento prie ŽŪM veiklą apsprendžia nacionaliniai
interesai ir ES BŽP. Jos tikslas – suderinti žuvų išteklius su į rinką orientuotu
moderniu ir konkurencingu žuvininkystės ūkiu, sušvelninant jo pertvarkymo
socialines pasekmes.
Žuvininkystės departamento prie ŽŪM struktūriniai padaliniai įsikūrę
Vilniuje ir Klaipėdoje. Sostinės padalinyje dirba 7 skyriai: Akvakultūros ir
vidaus vandenų, ES ir tarptautinių reikalų, Žuvų rinkos reguliavimo, Žvejybos
Atlanto vandenyne kontrolės ir stebėsenos, Strateginio planavimo ir mokslo,
Finansų ir apskaitos, Teisės ir personalo. Klaipėdoje – Žvejybos Baltijos jūroje
departamentas, kuriame dirba 2 skyriai: Žvejybos reguliavimo ir Žvejybos
kontrolės.
2004 m., pakeitus Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymą,
padidėjo ŽŪM vaidmuo administruojant žuvininkystę. Buvo nustatyta, kad ŽŪM
vykdo žuvininkystės politikos formavimo, šios šakos valstybinio reglamentavimo
ir ES BŽP įgyvendinimo bei žuvų išteklių išsaugojimo ir jų kontrolės funkcijas
jūrų vandenyse.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 2 d.
įsakymu Nr. 3D-451 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos
Respublikos žuvininkystės įstatymą“ (Žin., 2004, Nr. 153-5588) ŽŪM daugelį
žuvininkystės administravimo, žuvų išteklių išsaugojimo ir kontrolės funkcijų
pavesta vykdyti Žuvininkystės departamentui prie ŽŪM:
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• parengti Lietuvos Respublikos žvejybos laivų registravimo Žvejybos
laivų rejestre taisykles;
• parengti žvejybos jūrų vandenyse reglamentavimo priemones;
• vadovaujantis mokslinių tyrimų duomenimis, nustatyti žvejybos
limitus Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse žuvų rūšims,
kurioms Europos Bendrijos teisės aktais žvejybos limitai nenustatomi;
• parengti žvejybos kvotų skyrimo taisykles;
• parengti draudžiamų sandėliuoti, vežti, perdirbti ar parduoti žuvų ar
žuvininkystės produktų panaudojimo taisykles;
• parengti žuvininkystės produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir
pripažinimo panaikinimo taisykles;
• parengti žuvininkystės tarpšakinių organizacijų pripažinimo ir
pripažinimo panaikinimo taisykles;
• valdyti integruotą žuvininkystės duomenų sistemą;
• išduoti leidimus užsiimti versline ar specialiąja žvejyba jūrų
vandenyse;
• paskirstyti žvejybos kvotas žuvų išteklių naudotojams;
• valdyti, naudoti ir disponuoti palydovinio ryšio Lietuvos Respublikos
žvejybos laivų stebėjimo sistemą (LSS);
• parengti palydovinio ryšio Lietuvos Respublikos žvejybos laivų
stebėjimo sistemos valdymo, naudojimo ir disponavimo ja taisykles;
• registruoti pirminius žuvininkystės produktų supirkėjus.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2005 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 300
pakeitė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimą
Nr. 1504 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos
žuvininkystės įstatymą“ pakeitimo (Žin., 2004, Nr. 173-6402) ir žodžius „Žemės
ūkio ministerija“ pakeitė į „Žuvininkystės departamentas prie Žemės ūkio
ministerijos“.
Siekiant užtikrinti efektyvios žuvininkystės politikos formavimo,
nacionalinių ir Europos žuvininkystės fondo (EŽF) skiriamų lėšų administravimo
ir ŽŪM pavaldžių žuvininkystės sektoriuje veikiančių institucijų veiklos
koordinavimo sistemos funkcionavimą, Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 3D-354 buvo sudarytas Žuvininkystės
reikalų komitetas (Žin., 2006, Nr. 125-4770).
Departamentas nuolat dalyvaudavo rengiant ir pristatant ŽŪM poziciją ir
svarstant įvairius jūrų žuvininkystės klausimus vadovaujančiose ES institucijose.
2007 m. buvo suformuluota ŽŪM pozicija derybose su ES Ministrų taryba dėl:
• Baltijos jūroje menkių žvejybos apribojimų;
• žvejybos pastangų valdymo sistemos;
• išimčių sudarymo mažiems (iki 8 m ilgio) Lietuvos žvejybos laivams,
žvejojantiems Baltijos jūros priekrantėje;
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• žvejybos dienų perskirstymo, nutraukus dalies žvejybos laivų veiklą
visam laikui.
Buvo suderėta, kad Baltijos jūros priekrantėje iki 8 m ilgio laivams būtų
leista žvejoti menkes ištisus metus, o 8–12 m ilgio žvejybos laivams vasaros
žvejybos draudimo laikotarpiu žvejyba pailgėtų 10 dienų.
Su kompetentingomis ES institucijomis derėtasi dėl žvejybos kvotų
Atlanto vandenyne valstybėms skyrimo tvarkos tobulinimo.
Lietuvai nesuteikus krevečių žvejybos kvotos Grenlandijos vandenyse, iš
Danijos buvo perimta dalis šios šalies žvejų nepanaudotų krevečių kvotų. Su ES
suderėta, kad turinčios krevečių kvotų, bet jų nepanaudojusios šalys pačios galėtų
nuspręsti, kokiai šaliai jas galėtų perleisti, o tik po to likusią kvotos dalį Europos
Komisija galėtų skirstyti pageidaujančioms šalims.
Lietuva derėjosi dėl žvejybos pastangų valdymo sistemos dalinio
pakeitimo, t. y. kad nebūtų skaičiuojamas laikas, per kurį žvejybos laivas plaukia
iš uosto į žvejybos vietą ir atgal.
Europos Komisija nuolat nurodo, kad dabartinė ES žuvininkystės kontrolė
turi esminių trūkumų. Tai mažina žuvininkystės valdymo priemonių patikimumą
ir efektyvumą. Siūloma kontroliuoti žuvininkystės produktus visoje rinkos
grandinėje „nuo žvejybos tinklo iki vartotojo stalo“, stiprinti kontrolės sistemą.
Žuvininkystės departamentas prie ŽŪM, naudodamasis palydoviniu ryšiu,
stebi žvejybos laivų veiksmus Atlanto ir Ramiajame vandenynuose ir Baltijos
jūroje, kontroliuoja, kaip iškraunamos žuvys ir kaip vyksta pirminis pardavimas
Klaipėdos uoste.
2007 m. įsigyti du laivai, skirti žvejybos kontrolei atvirojoje Baltijos jūros
dalyje ir jos priekrantėje. Lietuvos žvejybos inspektoriai kartu su ES šalių ir
Europos Komisijos inspektoriais kontroliuoja, kaip Atlanto vandenyne ir Baltijos
jūroje žvejojantys laivai vykdo ES reikalavimus.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žvejybos laivų prieplaukoje, panaudojus
ES struktūrinių fondų (75 proc.) ir Lietuvos biudžeto (25 proc.) lėšas, 2007 m.
baigtas statyti ir pradėjo veiklą UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų
aukcionas“. Objekto statyba ir įrengimas pagerino didmeninės (urmo) prekybos
sąlygas ir žuvų išteklių naudojimo apskaitą bei kontrolę. Siekdamas sugriežtinti
sugautų menkių pardavimų kontrolę, Žuvininkystės departamentas prie ŽŪM
nustatė tvarką, kad šių žuvų produktų pirminis pardavimas vyktų tik aukcione.
Nustačius tik vieną Baltijos menkių iškrovimo ir pirminio pardavimo bei
supirkimo vietą Klaipėdos uoste, siekta, kad būtų patikrinta 100 proc. Lietuvoje
iškraunamų menkių.
2006 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006 nustatė
Bendrijos finansines priemones, skirtas BŽP ir jūrų teisei įgyvendinti (OL 2006 L
160, p. 1), 2007 m. balandžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 391/2007
nustatė išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2006 įgyvendinimo taisykles
dėl ES valstybių narių išlaidų, taikant stebėsenos ir kontrolės sistemas (OL 2007
L 97 p. 20). Žuvininkystės departamentas prie ŽŪM parengė Lietuvos
žuvininkystės kontrolės programos lėšų naudojimo taisykles.

10

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖ. DOKUMENTAI, FAKTAI, SKAIČIAI. 2006–2007 METAI

2006 ir 2007 m. Žuvininkystės departamento prie ŽŪM veikla apėmė
žvejybos Baltijos jūroje, Atlanto ir Ramiajame vandenynuose kontrolę, naujų
žvejybos rajonų ir žvejybos objektų paiešką, žvejybos Baltijos jūroje bei vidaus
vandenyse infrastruktūros kūrimą, žvejybos laivų, akvakultūros ir žvejybos
perdirbimo įmonių modernizavimą, ES bei Lietuvos nacionalinio biudžeto
finansinę paramą reglamentuojančių teisės aktų rengimą, žuvininkystės
mokslinių tyrimų vykdymo organizavimą ir kitas su žuvininkystės sektoriaus
veikla susijusias funkcijas. Žuvininkystės departamentas prie ŽŪM
bendradarbiauja su ŽŪM struktūriniais padaliniais ir ministerijai pavaldžiomis
bei jos reguliavimo sferoje esančiomis įstaigomis ir organizacijomis, kitomis
institucijomis, Lietuvos žvejybos ir žuvų perdirbimo, žuvų augintojų bei
regioninėmis ir tarptautinėmis žuvininkystės organizacijomis.
Žuvininkystės departamentas prie ŽŪM įgyvendina Lietuvos Respublikos
Vyriausybės tikslus žuvininkystės srityje, sudarant palankias teisines ir
ekonomines sąlygas žvejybos, žuvų perdirbimo ir akvakultūros įmonių plėtrai,
siekiant gaminti ir realizuoti vidaus bei užsienio rinkose kokybišką žuvų
produkciją, užtikrinti griežtą žvejybos kontrolę, tausojantį žuvų išteklių
naudojimą, jų išsaugojimą ir atkūrimą.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 26 d.
įsakymas Nr. 3D-501 „Dėl Žuvininkystės departamento prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (atnaujinta 2006 m.
birželio 14 d. įsakymu Nr. 3D-247) numato, kad Žuvininkystės departamentas
prie ŽŪM nustatyta tvarka administruoja Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto ir finansinės paramos Lietuvos žuvininkystei lėšas, skirtas žuvininkystės
plėtros programoms įgyvendinti.
Svarbu išlaikyti žvejybos, kaip verslo šakos, pelningumą. Tai galima
pasiekti panaudojus EŽF paramą, skirtą ilgalaikių priemonių įgyvendinimui:
žvejybos pajėgumų tolimuosiuose vandenyse, Baltijos jūros priekrantėje ir
Kuršių mariose mažinimui, laivų modernizavimui, kokybiškesnės ir brangesnės
žuvų produkcijos gamybai, naujų rinkų paieškai.
Lietuvai, kaip ir kitoms ES valstybėms narėms, žuvininkystės plėtrai,
teikiama ES finansinė parama. Ji iki 2008 m. pabaigos turėjo būti teikiama pagal
Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą (BPD).
Žuvininkystei remti buvo skirtos priemonės: „Veikla, susijusi su žvejybos
laivynu“, „Vandens išteklių apsauga ir plėtra, žuvininkystė, žvejybos uosto
įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse“, „Kita
veikla (susijusi su žvejybos laivynu)“. Pagal BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės
prioritetą žuvininkystės priemonėms įgyvendinti 2004–2006 m. buvo skirta
54,34 mln. Lt. Suteikta parama leido geriau suderinti žvejybos pajėgumus ir žuvų
išteklius Baltijos jūroje, didinti žuvininkystės įmonių konkurencingumą, gerinti
žuvų produktų eksporto galimybes, modernizuoti dalį akvakultūros bendrovių.
Parama žuvininkystės sektoriui buvo skiriama ir iš Lietuvos valstybės
biudžeto. Lietuvos gamtos sąlygos akvakultūrai vystyti yra mažiau palankios nei
labiau į pietus esančių ES valstybių. Iš Kaimo rėmimo programos akvakultūros
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įmonėms kasmet skiriama apie 2,5 mln. Lt tvenkinių epizootinei būklei, žuvų
sveikatingumui gerinti, ekologinei žuvininkystei remti.
2007 m. iš Specialiosios kaimo rėmimo programos buvo suteikta finansinė
parama žvejybos įmonėms, 2003–2005 m. žvejojusioms Kuršių marių
aštuoniuose žvejybos baruose. Dėl ilgalaikio druskingumo padidėjimo žuvys
pasitraukė į pietinę Kuršių marių dalį, o žvejai patyrė nuostolių. Paramos dydis –
462,3 tūkst. Lt.
2007 m. pradėta vykdyti EŽF programa žuvininkystės sektoriaus plėtrai
suteikia naujų galimybių. Šis fondas buvo įsteigtas 2006 m. liepos 27 d. Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 1198/2006. Fondo sudarymo tikslas – ES parama valstybių
narių žuvininkystės sektoriams 2007–2013 m. Vadovaujant ir dalyvaujant
Žuvininkystės departamentui prie ŽŪM, Lietuva parengė du strateginius
programinius dokumentus: Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m.
nacionalinį strateginį planą, patvirtintą 2007 m. birželio 19 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 654, ir Veiksmų programą, patvirtintą
Europos Komisijos sprendimu C/2007/6703. 2007 metais buvo pradėtos rengti
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos priemonių
įgyvendinimo taisyklės. Parama žuvininkystės sektoriui bus teikiama pagal 5
prioritetines kryptis: Žvejybos laivyno pajėgumų pritaikymo priemonės,
Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų
perdirbimas ir rinkodara, Bendro intereso priemonės, Tvari žuvininkystės
regionų plėtra, Techninė parama (17 priemonių). 2007–2013 m. žuvininkystės
sektoriui numatoma skirti 246,56 mln. Lt, iš jų 189,3 mln. Lt – iš EŽF ir
57,23 mln. Lt – Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšų.
Pasinaudojant šiomis lėšomis, numatoma sumažinti laivų, žvejojančių
Atlanto vandenyne, Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių mariose, žvejybos
pajėgumus, patobulinti arba naujai sukurti žvejybos laivų aptarnavimo
infrastruktūrą, įrengti žuvų iškrovimo ir pirminio žuvininkystės produktų
pardavimo punktus, diegti modernias žuvų auginimo sistemas, skatinti naujų
technologijų ir naujų produktų gamybą žuvų perdirbimo įmonėse, tobulinti
žuvininkystės produktų aukciono darbą, vykdyti bendro intereso priemones.
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II. ES BENDROSIOS ŽUVININKYSTĖS POLITIKOS
FORMAVIMAS
1957 m. pasirašant Romos sutartį, jos 38 ir 39 straipsniuose apibrėžti
žuvininkystės vystymo tikslai ir būdai įsigaliojo 1958 m. sausio 1 d.
ES – tai Europos valstybių asociacija, siekianti platesnės ir gilesnės
ekonominės bei politinės integracijos. Nuo susikūrimo iki šių dienų EB labai
išsiplėtė. Pirmosios jos narės buvo Belgija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Italija,
Prancūzija, Vokietijos Federacinė Respublika. 1973 m. įstojo Airija, Danija,
Jungtinė Karalystė, 1981 m. – Graikija, 1986 m. – Ispanija, Portugalija, 1995 m.
– Austrija, Suomija, Švedija, 2004 m. – Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija,
Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija, Vengrija, 2007 m. – Bulgarija, Rumunija.
Didžioji dalis šių valstybių turi jūrų žvejybos laivynus. ES šalių žvejybos
laivynas pagal pajėgumą užima trečiąją vietą pasaulyje – po Japonijos ir Kinijos.
1970 m. EB priimtuose žuvininkystę reguliuojančius teisės aktuose
apimtos trys svarbios veiklos kryptys: nustatyta teisė valstybių narių laivams
žvejoti kiekvienos kitos EB šalies vandenyse, priemonės žuvų ir jų produktų
rinkodarai organizuoti, teisė naudotis EB finansine parama, skatinant
žuvininkystės sektoriaus modernizavimą.
ES susidūrė su dviem svarbiais neigiamais veiksniais: per daug
žvejojančių laivų ir labai didelė sugaunamų nesubrendusių žuvų (jauniklių) dalis
(komerciniu požiūriu – menkavertė). Pasaulyje per metus į jūrą išmetama nuo
7 iki 27 mln. t sugautų žuvų, pavyzdžiui, Šiaurės Atlante – 13 proc., Baltijos
jūroje – 1,4 proc. sugaunamų žuvų.
Esminiai pokyčiai žuvininkystės sektoriuje vyko nuo 1983 m., kai
Bendrijoje buvo susitarta dėl įvairių rūšių žuvų išteklių EB šalių vandenyse
išsaugojimo ir šio proceso geresnio valdymo, numatytos priemonės,
apsaugančios kai kurių rūšių žuvis nuo visiško išgaudymo, kartu garantuojant
žvejams pragyvenimo šaltinį, žuvų perdirbamosios pramonės aprūpinimą
žaliavomis, vartotojų nuolatinį aprūpinimą žuvų produktais prieinamomis
kainomis.
Tuo laikotarpiu buvusi žvejybos tvarka ekonominiu ir teisiniu požiūriais
jau tapo neatitinkanti poreikių, nes neribotas žuvų gaudymas atskiruose žvejybos
rajonuose smarkiai sumažino žuvų išteklius. Tai turėjo neigiamos įtakos visos EB
šalių narių žuvų perdirbamosios pramonės ir vartotojų interesams.
1983 m. pradėjo formuotis EB žvejybos laivyno veiklos reguliavimo
kryptys ir struktūrinė politika.
Žuvys migruoja nepriklausomai nuo nustatytų valstybinių sienų, todėl jų
išteklių išsaugojimas priklauso nuo to, kaip laikomasi su tarptautinėmis žvejybos
organizacijomis ir ne Bendrijos valstybėmis pasirašytų sutarčių, žvejybos
taisyklių reikalavimų.
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Buvo susitarta, kad pertvarkant žvejybos sektorių, kiekviena ES valstybė
narė kasmet gaus leistiną sužvejoti žuvų kvotą. Ją nustatant, bus atsižvelgiama į
tai, kiek anksčiau atitinkamos šalies žvejybos laivynas sugaudavo žuvų įvairiose
vietovėse, įvertinta žuvininkystės verslu užimtų žmonių socialinė priklausomybė
nuo žvejybos, EB žvejybos zonų praradimą kitų valstybių vandenyse, joms
nustačius 200 jūrmylių išskirtinę ekonominę zoną (IEZ).
EB plėtra, Grenlandijos pasitraukimas iš ES (1985 m.) darė didelį poveikį
Bendrijos žuvininkystės sektoriui. Pasitraukus iš EB Grenlandijai, buvo iš naujo
deramasi dėl naujos žvejybos sutarties ir žvejybos santykių reguliavimo,
užtikrinant, kad EB valstybių laivai galėtų tęsti žvejybą Grenlandijos vandenyse,
kur gausu menkių, otų, krevečių.
Jungtinių Tautų Jūrų teisės konvencija (2 skyrius, 3 straipsnis) 1982 m.
nurodė, kad „kiekviena valstybė turi teisę numatyti savo teritorinės jūros plotį,
neviršijantį 12 jūrmylių, matuojamų nuo bazinių linijų, nustatytų pagal šią
Konvenciją“. IEZ yra už teritorinės jūros esantis ir su ja besiribojantis rajonas.
IEZ plotis negali viršyto 200 jūrmylių nuo bazinių linijų, nuo kurių yra
matuojamas teritorinės jūros plotis (V dalis, 57 straipsnis). Pakrantės valstybė
nustato leistinus gyvųjų išteklių sugavimo savo IEZ kiekius, pajėgumą gaudyti
gyvuosius išteklius IEZ. Jei pakrantės valstybė negali sugauti viso leistino
sugauti kiekio, ji, remdamasi sutartimis ar kitais susitarimais nustatyta tvarka,
leidžia kitoms valstybėms sugauti viso leistino sugauti kiekio likutį. Tai buvo
vienas iš svarbių veiksnių, turėjusių įtakos kuriamai BŽP.
Plečiantis EB ir mažėjant žuvų ištekliams, dėl pernelyg daug didelio
žvejybos laivų skaičiaus ir siekio sugauti kuo daugiau žuvų, jų ištekliams buvo
daroma žala, be to, padidėjo laivų prastovos. Todėl vėl reikėjo peržiūrėti BŽP,
numatyti, kaip reguliuoti laivų skaičių, griežtai kontroliuoti visų rūšių žuvų
išteklių naudojimą, suderinti BŽP su kitomis ES vykdomos politikos
programomis (pvz., regioninės paramos ir kt.), geriau koordinuoti žuvininkystės
valdymo grandžių darbą. Reformuojant žuvininkystės sistemos valdymą, buvo
siekiama geriau saugoti žuvų išteklius, įvertinti ekonomines struktūrų
pertvarkymo ir socialines pasekmes žvejyba užimtiems visuomenės sluoksniams,
apsaugoti jų socialinius interesus.
BŽP numato, kad atsakomybė už priimtų sprendimų vykdymą ir jų
pasekmes būtų aiškiai pasidalyta tarp EB institucijų ir valstybių narių, regionų,
vietos valdžios institucijų ir žvejybos organizacijų.
1992–1993 m. BŽP vyko svarbių pakeitimų. Pirmiausia buvo siekiama
griežčiau suderinti žuvų išteklius su jų panaudojimo galimybėmis. Mažėjant žuvų
ištekliams ir darbo vietoms, nutarta peržiūrėti BŽP principus, koreguoti jos
kryptis, numatyti ilgalaikę strategiją.
ES žuvų išteklių apsaugos sistema buvo organizuota taip, kad
sužvejojamų žuvų kiekiai nuolat būtų griežtai reguliuojami. Tam yra sukurta
visoms šalims ES narėms privaloma informacinė sistema.
BŽP apima visą žuvininkystę – nuo žuvų ir kitų jūros gyvūnų sugavimo
iki galutinio žuvininkystės produktų vartotojo.
BŽP susideda iš keturių svarbių dalių:
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• Jūrų gyvūnų išteklių išsaugojimo politikos. Ji buvo ir yra vienas
svarbiausių BŽP akcentų. Nuo 1983 m. buvo griežtinamos žvejybos
išteklių naudojimo taisyklės.
• Rinkodaros politikos – bendros žuvų ir jų produktų rinkos
organizavimo. 1992 m. Europos Taryba patvirtino rinkos
organizavimo kryptis ir priemones, kuriose buvo numatyti reikalavimai
gamintojų organizacijų steigimui, pripažinimui, priemonėms,
užtikrinančioms žuvų ir jų produktų kokybės gerinimą, garantijoms ir
kompensavimo už neparduotas žuvis mechanizmams.
• Struktūrinės politikos – paramos sektoriaus įmonėms modernizuoti.
1999 m. struktūrinė politika buvo peržiūrėta. Pagalbos žuvininkystei
priemonės įtrauktos į struktūrinių fondų planus, o finansinė parama
teikiama pagal Finansinio instrumento žuvininkystei valdyti ir plėtoti
nuostatas ir reikalavimus.
• Žvejybos monitoringo – kontrolės ir inspekcijos stiprinimo. 1993 m.
buvo priimtas Tarybos reglamentas 2847/93/EEB, kuris nustatė
pagrindinius žvejybos monitoringo, kontrolės ir inspekcijos principus.
ES valstybių narių žvejybą reglamentuoja daug teisės aktų. 1983 m.
rugsėjo 22 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2807/83 nustatė išsamias
informacijos apie valstybių narių sugautą laimikį registravimo taisykles, 1986 m.
rugsėjo 22 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2930/86 – žvejybos laivų
charakteristikas, 1987 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (EEB)
Nr. 1381/87 – išsamias žvejybos laivų ženklinimo ir jų dokumentacijos taisykles.
1991 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3880/91 – valstybių
narių, žvejojančių Šiaurės Rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų
pateikimo tvarką. 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2847/93 –
BŽP kontrolės sistemą, 2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr.
2244/2003 – nuostatas dėl palydovinio ryšio LSS, 2005 m. gruodžio 21 d.
Tarybos reglamentas Nr. 2187/2005 – dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis
priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose. 2007 m. rugsėjo 18 d.
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007 nustatė Baltijos jūros menkių išteklių ir
jų žvejybos būdų daugiametį planą, kuris iš dalies pakeitė 1993 m. spalio 12 d.
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį BŽP kontrolės sistemą ir
panaikino Tarybos reglamentą (EB) Nr. 779/97, nustatantį žvejybinės pastangos
Baltijos jūroje valdymo tvarką.
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1. ES žvejybos laivyno pajėgumų ir žuvų išteklių
derinimo politika
ES BŽP tikslas – suderinti žvejybos laivyno pajėgumus su žuvų ištekliais
pasaulio vandenyne. Todėl siekiama griežtai valdyti žvejybos pajėgumus, juos
mažinti.
BŽP reikalavimai išdėstyti 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente
(EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo (OL
2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 5 tomas, p. 460) su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2007 m. liepos 10 d. Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 865/2007 (OL 2007 L 192, p. 1), Bendrijos šalys narės buvo įpareigotos
laikytis griežtos žvejybos laivų įtraukimo į ES žvejybos laivyną ir pasitraukimo
iš jo tvarkos. Žvejybos pajėgumai, sumažėję dėl pasitraukimo iš laivyno,
išmokant kompensacijas iš ES struktūrinių fondų ir nacionalinio biudžeto,
neatkuriami.
Minėto Tarybos reglamento (EB) Nr. 865/2007 nuostatos leidžia ES
valstybėms narėms perskirstyti 4 proc. nurašytų laivų pajėgumų, jei tai susiję su
sauga, darbo sąlygomis, higienos ir produkcijos kokybės gerinimu ir nedidina
laivų pajėgumo gaudyti žuvis. Pirmenybė teiktina priekrantės žvejybai. Šie
pakeitimai šiek tiek pakėlė Lietuvos žvejybos laivyno pajėgumų atskaitos lygius
(„lubas“).
Žvejybos pajėgumai mažinami visose jūrų žvejybos laivynus turinčiose
ES valstybėse. 2007 m. ES Žvejybos laivų registre buvo 88,5 tūkst. laivų, t. y.
18 tūkst. mažiau nei 1995-aisiais, nors per tą laikotarpį į ES įstojo 12 naujų
valstybių.
2003–2007 m. EB bendras laivyno pajėgumas, išmokant kompensacijas,
sumažintas 198 tūkst. t ir 638 tūkst. kW, iš kurių 25 tūkst. t ir 81 tūkst. kW
išbraukti 2007 m.
Eurostato duomenimis, nuo 1992 m. EB valstybių narių žvejybos laivų
bendroji talpa vidutiniškai kiekvienais metais buvo mažinama apie 1,5 proc., o
pagrindinių variklių galingumas – apie 2 proc.
Europos Komisija nuomone, Bendrijos laivyno pajėgumų mažinimas yra
nepakankama priemonė, kadangi tobulinamos žvejybos technologijos, kurios
atsveria pajėgumų mažinimo efektą.
2007 m. ES žvejybos laivų bendroji talpa buvo 1,9 mln. t, o pagrindinių
variklių galia – 7 mln. kW. Eurostato skelbiama statistika, remiantis Europos
Komisijos Generalinio jūrų reikalų žuvininkystės direktorato duomenimis, pagal
bendrąją talpą didžiausi žvejybos laivynai priklauso Ispanijai (24,3 proc.),
Jungtinei Karalystei (11,1 proc.), Prancūzijai (10,8 proc.), Italijai (10,3 proc.),
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Nyderlandams (8,5 proc.). Šių valstybių žvejybos laivų bendroji talpa sudaro
65 proc. visos ES žvejybos laivyno bendrosios talpos.
Pagal pagrindinių variklių galią vyrauja Italija (16,5 proc.), Ispanija ir
Prancūzija (po 15,1 proc.), Jungtinė Karalystė (12,3 proc.), Graikija (7,4 proc.),
Nyderlandai (5,5 proc.). Šių valstybių žvejybos laivų pagrindinių variklių
galingumas sudaro 71,9 proc. visų ES žvejybos laivų galios. ES žvejybos laivai
žvejoja Atlanto, Ramiajame, Indijos vandenynuose, Viduržemio, Juodojoje,
Baltijos jūrose ir kituose pasaulio vandenyno žvejybos plotuose.
ES žvejybos laivai per metus sugauna apie 6,5–7,0 mln. t žuvų ir kitų
jūros gyvūnų (be akvakultūros). Metinė akvakultūros produkcija ES šalyse – apie
1,3 mln. t.
Daugiausia jūrų žuvų sugauna Danijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės,
Prancūzijos, Nyderlandų, Italijos žvejai. Italijos, kaip ir Graikijos, laivai
daugiausia žvejoja Viduržemio jūroje. Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos)
laivai sugauna 7–8 proc. ES sužvejojamų žuvų (Lietuvos – apie 2,5 proc.).
Žvejybos laivyno rejestro duomenimis Lietuvos žvejybos laivyno
pajėgumų atskaitos lygius įstojimo į Europos Bendriją metu sudarė: laivų
bendroji talpa (BT) – 76 738 t, pagrindinių variklių galia – 80 680 kW. 2004 m.
gegužės 1 d. laivyne buvo 308 žvejybos laivai.
Lietuvos žvejybos laivynas pagal laivų skaičių sudaro 0,3 proc., pagal
laivų bendrąją talpą – 3,2 proc., o pagal pagrindinių variklių galią (kW) – 1 proc.
ES žvejybos laivyno pajėgumų.
Lietuvos žvejybos laivyno pajėgumai labiausiai buvo sumažinti 2005 m.,
nurašius 18 atviroje Baltijos jūros dalyje ir 2 priekrantėje žvejojusius laivus.
Laivyno bendroji talpa sumažėjo 15 proc. 2007 m. Baltijos jūroje žvejojusių
laivų pajėgumas buvo sumažintas 1173 t ir 1893 kW, o 2005–2007 m. – 2711 t ir
4821 kW, t. y. atitinkamai 37,5 proc. ir 35,3 proc. Baltijos jūros žvejybos laivų
pajėgumų. Viso Lietuvos žvejybos laivyno (tolimųjų jūrų ir Baltijos jūros)
bendrosios talpos atskaitos lygis sumažėjo 3,6 proc., galios (kW) – 6,2 proc.
Atviroje Baltijos jūros dalyje dažniausiai buvo žvejojama 24–40 m ilgio
laivais, naudojant dugninius tralus. Jų skaičius sumažėjo nuo 38 (2004 m.) iki 24
(2006 m.) laivų. Tačiau didesniu mastu sumažėjo menkes žvejojusių laivų –
atitinkamai nuo 19 iki 5.
Laivyno pajėgumo mažinimas likusiems žvejybos laivams užtikrino
didesnes žvejybos veiklos pajamas.
Didžiausias Lietuvos žvejybos laivyno segmentas yra žvejybos
tolimuosiuose vandenyse laivai, kurių ilgis viršija 40 metrų. Šio segmento
žvejybos pajėgumai stabilūs, nors ne visi panaudojami. 2004 m. pabaigoje
žvejojo 23 laivai, 2007 m. – 15. Tačiau tolimųjų jūrų laivų žvejybos pajėgumai
nebuvo mažinami.
2007 m. pabaigoje Lietuvos žvejybos laivyną pagal Žvejybos laivų
rejestrą ir ES žvejybos laivų registrą sudarė 290 laivų, iš jų 37 žvejojo atviroje
Baltijos jūros dalyje, 16 – Atlanto vandenyne ir Ramiajame vandenyne, 237 –
Baltijos jūros priekrantėje.
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2. Žvejyba tolimuosiuose žvejybos rajonuose
2006 ir 2007 m. Šiaurės Vakarų Atlanto žvejybos organizacijos (NAFO),
Šiaurės Rytų Atlanto žvejybos komisijos (NEAFC) reguliuojamose akvatorijose,
Svalbardo žvejybos rajone (Norvegijos Karalystės IEZ), Mauritanijos Islamo
Respublikos ir Maroko Karalystės IEZ, Ramiojo vandenyno pietinėje dalyje
žvejojo 13 Lietuvos tolimojo plaukiojimo žvejybos laivų, priklausančių
5 Lietuvos žvejybos bendrovėms: UAB „Anuva“, UAB „Atlantic High Sea
Fishing Company“, UAB „Baltlanta“, UAB „Norgertus“ ir UAB „Seivalas“.
Europos Bendrija – NAFO ir NEAFC narė, todėl jai kasmet skiriamos
žvejybos kvotos tų organizacijų reguliuojamose akvatorijose. ES Taryba,
atsižvelgdama į šių regioninių žvejybos valdymo organizacijų priimtus
sprendimus, reglamentu nustato Bendrijos laivams leidžiamą sugauti žuvų kiekį
ir paskirsto žvejybos kvotas ES valstybėms narėms.
NEAFC reguliuojamoje akvatorijoje Lietuvai skiriamos nedidelės
skumbrių, juodųjų (Grenlandijos) paltusų, žydrųjų menkių ir kai kurių
giliavandenių žuvų rūšių (giliavandenių ryklių, juodųjų kardžuvių, bukasnukių
ilgauodegių grenadierių ir melsvųjų molvų) žvejybos kvotos, leidžiama gaudyti ir
nekvotuojamų rūšių žuvis. 2006 m. Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES)
mokslinėse rekomendacijose dėl kai kurių giliavandenių žuvų išteklių nurodė,
kad šie ištekliai yra ypač ilgai atsikuriantys, tačiau naudojami itin netausiai, todėl
reikėtų sumažinti jų žvejybą, kol jie atsikurs. Siekiant sušvelninti socialinį ir
ekonominį žvejybos mažinimo poveikį, buvo numatyta ją mažinti palaipsniui per
4 metus. Dėl to 2007 m. Lietuvai paskirtos giliavandenių žuvų rūšių NEAFC
reguliuojamame rajone žvejybos kvotos, palyginti su 2006 m., buvo sumažintos
nuo 12 proc. (bukasnukių ilgauodegių grenadierių) iki 70 proc. (giliavandenių
ryklių) (1 lentelė).
1 lentelė. 2006 ir 2007 m. Lietuvai skirtos žvejybos kvotos NAFO ir NEAFC
reguliuojamose akvatorijose
2006

NAFO reguliuojamoje akvatorijoje
Šiaurinės krevetės 3 L kvadrate
Šiaurinės krevetės 3M kvadrate
Jūrų ešeriai 1F, 3K kvadratuose ir
2 parajonyje
Jūrų ešeriai 3 M kvadrate
Kalmarai 2 ir 3 parajoniuose
Juodieji (Grenlandijos) paltusai 3LMN0
kvadratuose
Rajos 3LN0 kvadratuose

2007

pradinė
kvota

galutinė
kvota*

pradinė
kvota

galutinė
kvota*

245
579

40
579

245
579

245
579

3019

250

3019

537

1571
128

1171
128

1571
128

1571
128

26

58

22,6

23

119

119

119

119
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2006

NEAFC reguliuojamoje akvatorijoje
Skumbrės II a, VI, VII, VlII a, b, d, e, XII
ir IV parajoniuose
Jūrų ešeriai V, XII ir XIV parajoniuose
Juodieji (Grenlandijos) paltusai II, IV ir VI
parajoniuose
Giliavandenės žuvys:
Giliavandeniai rykliai V, VI, VII, VIII ir
IX parajoniuose
Juodosios kardžuvės V, VI, VII ir XII
parajoniuose
Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai V b,
VI ir VII parajoniuose
Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai VIII,
IX, X, XII ir XIV parajoniuose
Melsvosios molvos VI ir VII parajoniuose

2007

pradinė
kvota

galutinė
kvota*

pradinė
kvota

galutinė
kvota*

88

47

100

55

1338

1264

8

8

6

6

10

10

4

4

1

1

1

1

99

99

87

87

10

10

9

9

2

2

2

2

* Po peržiūrėjimo ir pasikeitimų su kitomis ES valstybėmis.

Iš viso Lietuvos laivai tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2006 m. sugavo
137 294 t, 2007 m. – 158 894 t žuvų.
Lietuvos žvejybos laivai 2006 ir 2007 m. žvejojo centrinėje Atlanto
vandenyno dalyje, dviejų Afrikos valstybių, su kuriomis Bendrija yra pasirašiusi
dvišalius žvejybos partnerystės susitarimus – Mauritanijos Islamo Respublikos ir
Maroko Karalystės IEZ.
2006 m. dvišalis Bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimas
dėl bendradarbiavimo jūrų žvejyboje numatė žvejybos galimybes Bendrijos
laivams nuo 2001 m. rugpjūčio 1 d. iki 2006 m. liepos 31 d. Baigiantis šio
susitarimo galiojimo terminui, 2006 m. buvo pasirašytas naujas žvejybos
partnerystės susitarimas tarp Bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos.
2004–2006 m. Lietuvos laivai Maroko Karalystės vandenyse žvejojo
pagal komercines licencijas, o nuo 2007 m. – pagal 2006 m. sudarytą Bendrijos ir
Maroko Karalystės partnerystės susitarimą ir komercines licencijas.
2006 m. vasario mėnesį įvyko pirmasis tarptautinis susitikimas dėl
Žvejybos Pietų Ramiajame vandenyne regioninės valdymo organizacijos (South
Pacific Regional Fisheries Management Organisation – SPRFMO) sukūrimo,
kuriame buvo aptarti tvaraus žuvų išteklių valdymo ir jautrių jūros ekosistemų
šiame rajone apsaugos klausimai. Tarptautiniame susitikime 2007 m. buvo
nutarta, kad kol ši organizacija neįkurta, 2008 m. Pietų Ramiajame vandenyne
pelagines žuvis žvejojančių laivų pajėgumai (bendroji talpa) negalės viršyti
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2007 m. lygio. Tų valstybių, kurios šiame rajone žvejojo seniau, bet negalėjo
žvejoti 2007 m., laivai galės pradėti žvejybą 2008 ir 2009 m., tačiau valstybės
savanoriškai ribos savo žvejybos pastangas.
2006 m. NAFO akvatorijoje žvejoję Lietuvos žvejybos laivai sugavo
2522 t žuvų ir kitų jūrų gyvūnų, iš jų krevečių – 1730 t, jūrų ešerių – 552 t, rajų –
136 t, juodųjų (Grenlandijos) paltusų – 56 t, plekšnių – 20 t, kitų žuvų – 28 t.
2007 m. NAFO reguliuojamoje akvatorijoje Lietuvos žvejybos laivai sugavo
3492 t žuvų ir kitų jūros gyvūnų, iš jų krevečių – 2295 t, jūrų ešerių – 995 t, rajų –
110 t, juodųjų (Grenlandijos) paltusų – 21 t, plekšnių – 49 t, kitų žuvų – 22 t.
2006 m. NEAFC akvatorijoje žvejoję Lietuvos žvejybos laivai sugavo
17 225 t žuvų, iš jų stauridžių – 9 194 t, žydrųjų menkių – 4636 t, jūrų ešerių –
2138 t, grenadierių – 690 t, Berdo švelniagalvių – 328 t, skumbrių – 94 t,
kardžuvių – 31 t. 2007 m. šiame žvejybos rajone Lietuvos laivai sugavo 18 493 t
žuvų, iš jų žydrųjų menkių – 9 812 t, stauridžių – 5 703 t, jūrų ešerių – 2009 t,
grenadierių – 629 t, Berdo švelniagalvių – 206 t.
Nuo 1997 m. Norvegijos Karalystė kasmet suteikia Lietuvai krevečių
žvejybos kvotas Svalbardo žvejybos rajone Norvegijos Karalystės IEZ (Barenco
jūroje). Čia du Lietuvos žvejybos laivai 2006 m. sugavo 1 352 t, 2007 m. –
1 219 t krevečių. 2006 m. Svalbardo rajone buvo sugauta 43,8 proc., Šiaurės
Vakarų Atlante – 56,2 proc. visų Lietuvos žvejų sugautų krevečių, o 2007 m. –
atitinkamai 34,7 proc. ir 65,3 proc.
2006 m. Mauritanijos Islamo Respublikos IEZ Lietuvos laivai sugavo
90 603 t žuvų (daugiausia stauridžių, afrikinių skumbrių, sardinėlių), 2007 m. –
63 731 t tų pačių rūšių pelaginių žuvų.
2006 m. Lietuvos laivai Maroko vandenyse sugavo 25 086 t, 2007 m. –
36 071 t pelaginių žuvų.
2007 m. antrąjį pusmetį Pietų Ramiajame vandenyne žvejybą pradėjo
3 Lietuvos žvejybos laivai, jie sugavo 35 888 t pelaginių žuvų (skumbrių ir
stauridžių).
2006 ir 2007 m. Šiaurės Vakarų Atlante buvo sugauta atitinkamai 1,8 ir
2,2 proc. visų Lietuvos žvejų tolimuosiuose vandenyse sugautų žuvų ir kitų jūrų
gyvūnų, Šiaurės Rytų Atlante –12,5 ir 11,6 proc., Grenlandijos IEZ 2006 m. –
0,2 proc. (2007 m. nebuvo žvejota), Svalbardo rajone – 1,2 ir 0,8 proc.,
Mauritanijos IEZ – 66 ir 40,1 proc., Maroko IEZ – 18,3 ir 22,7 proc., Ramiajame
vandenyne 2007 m. – 22,6 proc. (2006 m. nebuvo žvejota) visų sugautų žuvų ir
kitų jūrų gyvūnų.

3. Žvejyba Baltijos jūroje
Pastaraisiais metais Lietuvos žvejai Baltijos jūroje sugavo nuo 15,8 tūkst.
t (2006 m.) iki 26,7 tūkst. t (2007 m.) žuvų. Priekrantėje 2006 ir 2007 m. buvo
sužvejota 2,5–1,2 proc. Lietuvos žvejų Baltijos jūroje sugautų žuvų. Svarbiausios
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Baltijos jūros atviros dalies verslinės žuvys – menkės, strimelės, šprotai
(brėtlingiai), lašišos, plekšnės, o priekrantės – menkės, stintos, strimelės, otai,
plekšnės ir kai kurios kitos.
Visa Baltijos jūroje (9 valstybių) menkių sugavimo kvota 2006 m. buvo
73,7 tūkst. t, strimelių (Baltijos silkių) – 115,8 tūkst. t, šprotų – 420,8 tūkst. t,
lašišų – 451,3tūkst. vnt. Lietuvai minėtais metais buvo skirta 4,4 proc. menkių,
2,9 proc. – strimelių, 5 proc. – šprotų, 1,5 proc. – lašišų Baltijos jūros kvotos.
Lietuvos metinė žvejybos kvota 2006 m. – apie 27,7 tūkst. t, 2007 m. –
29,6 tūkst. t. Atskirų rūšių žuvys sudarė tokią Lietuvos 2006 ir 2007 m. kvotos
dalį: menkės – atitinkamai 11,6 ir 9,9 proc., strimelės – 12,2 ir 13,1 proc., šprotai –
76,0 ir 76,9 proc., lašišos – 0,2 ir 0,1 proc. viso Lietuvai Baltijos jūroje leidžiamų
sužvejoti žuvų kiekio. Skiriamos kvotos dydis, priklausomai nuo išteklių
atitinkamoje Baltijos jūros dalyje būklės ir jų atsikūrimo prognozių, nuolat kinta.
Lietuvai skirtos žuvų sugavimo kvotos kasmet išnaudojamos vis geriau.
Pavyzdžiui, 2002 m. – apie 30 proc., 2006 m. – 55,2 proc., 2007 m. – 88,8 proc.
visos Lietuvai skirtos žuvų sugavimo kvotos. Geriausiai išnaudojama menkių
(pastaraisiais metais – ir šprotų) sugavimų kvota.
Baltijos jūroje 2006 ir 2007 m. buvo sugaunama vis daugiau žuvų, tačiau
mažiau buvo sužvejojama atskirų vertingų rūšių žuvų.
2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų
išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal BŽP reikalauja, kad gyvieji
vandens ištekliai būtų naudojami laikantis tvarių ekonominių, aplinkos ir
socialinių sąlygų. Siekiant tai užtikrinti, ES nustato didžiausią leidžiamą sugauti
per metus kiekį. Tai reguliuojama ne vien kvotomis, bet ir žvejybos pastangų
apribojimais.
Kiekvienais metais Europos Taryba Baltijos jūrų regiono ES valstybėms
narėms pagal ICES rekomendacijas, ES Žuvininkystės mokslo, technikos ir
ekonomikos komiteto ir Baltijos jūros regioninės patariamosios tarybos nuomonę
priima reglamentą, nustatantį ateinantiems kalendoriniams metams didžiausius
leistinus sugauti atitinkamų rūšių žuvų kiekius ir žvejybos pastangų dydžius.
Žvejybos Baltijos jūroje galimybės 2006 m. buvo nustatytos 2005 m.
gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 52/2006, nustatančiame Baltijos
jūroje 2006 m. taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos
galimybes ir susijusias sąlygas, 2007 m. – 2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos
reglamente (EB) Nr. 1941/2006, nustatančiame Baltijos jūroje 2007 m. taikomas
tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybes ir susijusias
sąlygas, 2008 m. – 2007 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamente (EB)
Nr. 1404/2007, nustatančiame Baltijos jūroje 2008 m. taikomas tam tikrų žuvų
išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas.
Priklausomai nuo žuvų išteklių būklės, skiriamas limituojamų rūšių žuvų
sugavimų kvotos kiekvienais metais yra nevienodos (2 lentelė).

21

III. ŽVEJYBA

2 lentelė. Lietuvai skirtos žuvų kvotos ir sugavimas Baltijos jūroje
2006 ir 2007 m.
Žuvų rūšis
Iš viso jūroje:
menkės
strimelės
šprotai
lašišos, vnt.
plekšnės
kitos

Kvota, t

Sugauta žuvų, t

Sugautų žuvų
dalis, proc.
2006

2006

2007

2006

2007

27658
3216
3382
21060
6992
-

29540
2921
3874
22745
6642
-

15826
3301
1172
10814
239
376
163

26744
2935
3593
19745
362
361
111

100
20,9
7,4
68,3
...
2,4
1,0

2007
100
11,1
13,4
73,8
...
1,3
0,4

Kvotuojamų rūšių žuvys 2006 ir 2007 m. sudarė atitinkamai 97 ir 98 proc.
visų Baltijos jūroje sugautų žuvų.
Skaičiuojant gyvąjį svorį, 2006 m. šios žuvys sudarė 21 proc., 2007 m. –
11 proc. Baltijos jūroje Lietuvos žvejų sugautų žuvų.

4. Žvejyba vidaus vandenyse
4.1. Kuršių marios
Kuršių marių plotas – 1584 kv. km. Lietuvai priklauso mažesnioji –
šiaurinė Kuršių marių dalis, kurios plotas – 413 kv. km (26 proc. bendrojo marių
ploto). Lietuvai priklausančios Kuršių marių dalies kranto linijos ilgis –
159,3 km, iš kurių apie 60,3 km tenka Kuršių nerijai ir beveik 99 km – rytiniam
krantui. Atstumas tarp vakarinio ir rytinio kranto skirtingose marių dalyse labai
nevienodas: ties Juodkrante – 5,5 km, ties Dreverna – apie 7 km, tarp Bulvikio ir
Ventės ragų – 8 km. Plaukiant iš Nidos į Atmatos žiotis tiesia linija susidarytų
15,5 km, o iš Drevernos į Juodkrantę – 7,5 km.
Vidutinis gylis – 3,7 m, o didžiausias – 7,4 m. Vandens masė – apie
3
6 km . Iš intakų kasmet į Kuršių marias įteka vidutiniškai 21 km3 gėlo vandens.
Vidutinis paviršiaus lygis – 12 cm aukštesnis nei Baltijos jūros, o ties Klaipėda –
3,6 cm, Rasyte – 15 cm. Vyrauja srovės į jūrą.
Kuršių marios yra Baltijos jūros lagūna, kurią nuo jūros atskiria smėlinga
Kuršių nerija. Marios per 90 km nusitęsusios iš pietų į šiaurę. Pietinėje dalyje jų
plotis siekia iki 46 km, o šiaurinėje – prie Kiaulės nugaros salos – apie 550 m.
Tarpukario Lietuvoje Kuršių mariose buvo žvejojama irklinėmis valtimis,
naudojant įvairius traukiamuosius tinklus ir ūdas, t. y. ilgas stiprias virves, prie
kurių pritvirtintos trumpesnės virvutės (meškerės) su kabliukais. Taip pat 9–11 m
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ilgio kiudeliais, 4–5 m pločio laivais, žvejojusiais velkamaisiais arba kiudeliniais
traukiamaisiais tinklais.
Pokariu Lietuvos žvejai šiaurinėje marių dalyje dažniau naudojo vietinės
konstrukcijos dviejų dydžių dores ir švediškojo tipo listerbotus, pastatytus
Kriukuose (Šakių r.), iš kitur atgabentus specialios paskirties žvejybinius katerius
plieno korpusais ir motoblokus. Daugėjo motorinių valčių. Buvo kuriamos ir
bandomos naujos konstrukcijos žvejybos priemonės, taip pat stengiamasi
pritaikyti žvejybai Kuršių mariose įrankius ir būdus, gerai pasiteisinusius
žvejybos praktikoje kituose buvusios SSRS vandens telkiniuose.
Teigiamų pokyčių verslo technikoje įvyko, kai vietoje nepatvarių greitai
plyštančių kanapinių ir medvilninių tinklų atsirado kaproninių ilgalaikių tinklų ir
jiems pasigaminti vietoje reikalingos tinklinės medžiagos. Žvejybos technika
Kuršių mariose progresavo gana pastebimai. Medines dores ir listerbotus visiškai
pakeitė Kaune statyti botai plieniniais korpusais ir galingesniais varikliais, tinklų
traukimui anksčiau rankomis suktus vindus pakeitė motorinės gervės ir atsirado
keleto rūšių naujos konstrukcijos statomieji tinklaičiai, kurių ilgis nuo buvusio
standartinio 25 ir 32 m padidėjo iki 60–70 m. Be to, žvejojant Kuršių mariose
padaugėjo rėminių ir iš valo numegztų tinklaičių.
Lietuvai priklausančioje Kuršių marių dalyje kasmet sužvejojama
30–50 kg/ha žuvų – tai daug daugiau nei kituose natūraliuose vidaus vandens
telkiniuose. Vilniaus universiteto (VU) Ekologijos instituto duomenimis,
sprendžiant pagal pagrindinių Kuršių marių žuvų populiacijų išteklių dydį ir
verslinius sugavimus, ir Lietuvai, ir Rusijos Federacijos Kaliningrado sričiai
priklausančiose dalyse, pastaraisiais metais nebuvo didesnio žuvų išteklių (ir
verslinių laimikių) sumažėjimo. Pagrindinių verslinių žuvų populiacijų amžiaus
ir matmenų struktūra pastaraisiais metais smarkiai nekito ir daugumos rūšių žuvų
ištekliai išliko stabilūs. Kiekvienais metais nustatomi karšių, sterkų ir stintų
sugavimo limitai. Susirūpinimą kelia sumažėjantys žuvų ištekliai šiaurinėje
Kuršių marių dalyje (į šiaurę nuo linijos Juodkrantė–Dreverna). Iš šios
akvatorijos dėl padidėjusio vandens sūrėjimo karšiai, kuojos pasitraukia į pietinę
Rusijos Federacijai priklausančią Kuršių marių dalį, todėl šiaurinėje Kuršių
marių dalyje šių žuvų sugaunama mažiau nei ankstesniais metais.
Formuojant žuvininkystės politiką, siekiama strateginių tikslų: tvarkyti
žvejybą taip, kad ji būtų efektyvi ir valdoma, pagerinti gamybinio potencialo
išnaudojimą.
Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas nurodo, kad Aplinkos
ministerija atlieka žuvų išteklių išsaugojimo politikos formavimo vidaus vandenų
žuvininkystės vandens telkiniuose, žvejybos taisyklių kontrolės funkcijas
žuvininkystės vandens telkiniuose.
Aplinkos ministro įsakymais kiekvieniems metams nustatomi žvejybos
Kuršių mariose limitai (3 lentelė) ir žvejybos reguliavimo priemonės. 2007 m.
pirmą kartą buvo paankstintas žvejybos laikas – Kuršių mariose leista žvejoti nuo
liepos 15 d. iki rugpjūčio 15 d. 70 mm akių dydžio tinklaičiais. Žvejyba
pasiteisino, nes vėliau – rudens laikotarpiu ir karšių, ir sterkų sugaunama tiek pat.
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3 lentelė. 2006 ir 2007 m. žuvų sugavimo ir leidžiamų naudoti
Kuršių mariose žvejybos įrankių skaičiaus limitai
Rodikliai
Žuvų sugavimas, t
karšiai
sterkai
stintos
Žvejybos įrankiai, vnt.
traukiamieji iki 500 m ilgio tinklai
40–45 mm akių dydžio statomieji tinklaičiai
70 mm akių dydžio statomieji tinklaičiai
ungurinės gaudyklės
ungurinės gaudyklės su selektyviniais intarpais
stambiaakės gaudyklės (vartos)
stintinės gaudyklės
nėginės gaudyklės

2006

2007

460
130

470
120
220

5
300
500
350
40
100
150
40

5
300
500
200
190
100
150
40

2006 m. Kuršių mariose 72 žvejojusios įmonės sugavo 1106,6 t, o
2007 m. – 1363,4 t žuvų. Pagrindinę laimikio dalį sudarė kuojos, karšiai, sterkai,
stintos, ešeriai.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 20 d. įsakyme
Nr. D1-618 „Dėl Kuršių marių suskirstymo į žvejybos barus schemos ir žvejybos
barų ribų Kuršių mariose koordinačių patvirtinimo“, siekiant geriausiai naudoti
žuvų išteklius Kuršių mariose, jos buvo suskirstytos į 48 žvejybos barus.
Kuršių mariose sugautos žuvys iškraunamos 22 vietose, nustatytose
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 3D-8
,,Dėl žuvininkystės produktų iškrovimo vietų Kuršių mariose nustatymo“.
Žiemos metu, esant ledui, laimikį papildomai leidžiama iškrauti visoje Preilos,
Pervalkos ir Juodkrantės gyvenviečių teritorijoje.
Kompensacijos Kuršių marių žvejams, patyrusiems nuostolių dėl
Kuršių marių vandens sūrėjimo 2003–2005 m. Vanduo mariose per metus
pasikeičia 4,4 karto. Vandens druskingumas yra 0,3 promilės; šiaurinėje marių
dalyje, priplūdus daug jūros vandens, pasiekia 7 promiles. Kartais srovė teka iš
jūros į marias.
Tyrimais nustatyta, kad Kuršių marių vandens druskingumas labiau
padidėja birželio–gruodžio mėnesiais ir pasiekia apie 2 promiles, o sausio–
gegužės mėnesiais nebūna nė 1 promilės. Šiaurinėje Kuršių marių dalyje žuvų
biomasė kinta priklausomai nuo vandens druskingumo. Jam didėjant, žuvų
biomasė mažėja, nes žuvys pasitraukia iš tradicinių žvejybos plotų, dėl to juose
mažėja žvejybos galimybių, patiriama natūrinių ir finansinių nuostolių.
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Klaipėdos uosto akvatorijoje vykdyti gilinimo darbai turėjo įtakos
vandens lygio ir srovių greičių pokyčiams. Vandens apykaita tarp Kuršių marių ir
Baltijos jūros pagreitėjo, palyginti su buvusia. Pagal Kuršių marių vandens
druskingumo tyrimus per pastaruosius 10 m. Kuršių marių šiaurinėje dalyje
didėja dienų skaičius, kai vandens sūrumas siekia nuo 0,5 iki 5 promilių. Nuo
1997–1998 m. iki 2004–2005 m. dienų skaičius per metus, kai druskingumas
buvo nuo 0,5 iki 5 promilių, pailgėjo vidutiniškai nuo 78 iki 112. Dabar metuose
yra 34 dienomis daugiau, kai druskėtas vanduo plūsta į Kuršių marias, nei buvo
prieš dešimt metų.
Grupė tyrėjų, vadovaujant Klaipėdos universiteto Gamtos ir matematikos
mokslų fakulteto mokslininkams, 2006 m. atliko darbą ,,Kuršių marių žvejybos
verslo patiriamų nuostolių kompensavimo metodikos parengimas“. Šio darbo
tikslas – įvertinti žvejybos efektyvumą atskiruose Kuršių marių žvejybos
baruose, žvejų verslininkų atskiruose žvejybos baruose sugautas žuvis, jų vertę,
atskirų žvejybos įrankių efektyvumą, galimą druskingumo pokyčių įtaką žuvų
ištekliams šiaurinėje Kuršių marių dalyje, žvejybos pastangų ir darbo sąnaudų
pokyčius.
Buvo pasiūlyta Kuršių marių šiaurinėje dalyje žvejojusioms įmonėms
nuostolius kompensuoti už 34 dienas per vienerius metus. Hidrologiniai tyrimai
rodo, kad vanduo, kurio vidutinis druskingumas yra didesnis nei 1,5 promilės, į
Kuršių marias patenka birželio–gruodžio mėnesiais, todėl žvejai, žvejojantys
šiaurinėje Kuršių marių dalyje, daugiausia nuostolių dėl padidėjusio vandens
druskingumo, pasitraukus žuvims, patiria antroje metų pusėje.
Siekiant žvejybos įmonėms kompensuoti nuostolius dėl Kuršių marių
vandens sūrėjimo, patvirtintos taisyklės. Vadovaujantis 2007 m. liepos 24 d.
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 875/2007 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių
taikymo de minimis valstybės pagalbai žuvininkystės sektoriuje, iš dalies
keičiančiu reglamentą (EB) Nr. 1860/2004“ (OL 2007 L 193, p. 6), išleistas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 4 d. įsakymas
Nr. 3D-533 ,,Dėl nuostolių kompensavimo žvejybos įmonėms, patyrusioms
nuostolius dėl Kuršių marių vandens sūrėjimo 2003–2005 metais, taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 127-5202).
2007 metais iš Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų buvo suteikta
parama 21 įmonei, išmokėjus 463 tūkst. Lt kompensacijų už 2003–2005 m.

4.2. Kauno marios
Moksliniais tyrimais nustatyta, kad žuvų biomasė skirtingose Kauno
marių dalyse 2007 m. rudenį svyravo nuo 160 iki 227 kg/ha, o verslinių žuvų
biomasė visoje Kauno marių akvatorijoje sudarė 1229 t.
Keletą metų mažėjo mariose sugautų karšių bei kuojų vidutinis ilgis ir
masė. 2006–2007 m. situacija nežymiai pagerėjo, ir karšių, skaičiuojant vienai
žvejybos pastangai, sugaunama panašiai, kaip ir ankstesniais metais.
Eksperimentiniuose Kauno marių žvejybos laimikiuose 2007 m. nustatyta
14 žuvų rūšių.
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2006 ir 2007 m. nustatytas žuvų sugavimo limitas – kasmet po 160 t
įvairių rūšių žuvų, iš jų po 15 t karšių.
2006 m. Kauno mariose sugauta 132,638 t, 2007 m. – 156,338 t įvairių
rūšių žuvų, daugiausia – kuojų, plakių, karšių, sterkų, karosų, ešerių.
Reguliuojant žvejybą, nustatomas didžiausias vienu metu leidžiamas
naudoti verslinei žvejybai atitinkamo tipo žvejybos įrankių kiekis. Pavyzdžiui,
2006 ir 2007 m. buvo leidžiama žvejoti 120 vnt. iki 75 m ilgio 40–45 mm akių
dydžio ir 60 vnt. iki 75 m ilgio 70 mm ir didesnėmis akutėmis statomaisiais
tinklaičiais.

4.3. Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) aukštutinis
baseinas
Aukštutiniame baseine kasmet leidžiama sugauti iki 7 t įvairių rūšių žuvų,
iš jų karšių – 1 t. Didžiausias vienu metu leidžiamų naudoti verslinės žvejybos
įrankių kiekis – 15 vnt. (iki 75 m ilgio) 40–45 mm ar 70 mm ir didesnio akių
dydžio statomųjų tinklaičių. Tyrimų duomenimis, žuvų biomasė skirtingais
metais svyravo nuo 60 iki 90 t, arba 196–294 kg/ha.
2006 m. Kruonio HAE aukštutiniame baseine sugauta 6,137 t, 2007 m. –
6,864 t. žuvų. Didžiąją sugautų žuvų dalį sudarė kuojos, plakiai, karšiai.
Pastaraisiais metais, palyginti su 1997–2001 m. duomenimis, žuvų
gausumas sumažėjęs. Reiškinio priežastys tiriamos. Preliminari išvada – tam
turėjo įtakos intensyvi verslinė žvejyba ir galbūt sumažėjęs žuvų maisto kiekis,
pagilinus baseiną nuo 5–6 m iki 12–16 m.

4.4. Upės
2006 ir 2007 m. upėse buvo vykdoma specializuota stintų, upinių nėgių ir
ungurių verslinė žvejyba. Daugiausia Nemuno žemupyje (upėse) sugaunama
stintų. Migruojančių stintų žvejyba buvo vykdoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 534 „Dėl stintų
žvejybos vietų ir įrankių“. Šiame įsakyme patvirtinta 61 žvejybos vieta, o stintas
leidžiama žvejoti 112 traukiamųjų stintinių tinklų. Tačiau dalis įsakyme nustatytų
žvejybos vietų yra užneštos smėliu ir verslinei žvejybai netinkamos, todėl stintos
buvo gaudomos 53 žvejybos vietose. Minėtas žuvis Nemuno žemupyje žvejojo
18 įmonių. 2006 m. sugauta 131,439 t, 2007 m. – 276,72 t stintų.
Tarp upėse sugaunamų žuvų 2006 m. stintos sudarė 83,5 proc., 2007 m. –
94,6 proc., upinės nėgės – atitinkamai 1,8 ir 1,3 proc., unguriai – po 1,4 proc.
Sužvejota ir kitokių žuvų – kuojų, karšių, pūgžlių ir pan.
Upinės nėgės buvo žvejojamos Šventosios upėje (Kretingos r. ir Palangos
m.), išskyrus 500 m atkarpą nuo žiočių (limitas – 3 t), ir Nemuno atkarpoje
Jurbarko–Šilutės r. riba – Rusnė (limitas – 6 t). Šiuose telkiniuose žvejojusių
13 įmonių žvejai 2006 m. sugavo 2,802 t, 2007 m. – 3,803 t upinių nėgių.

26

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖ. DOKUMENTAI, FAKTAI, SKAIČIAI. 2006–2007 METAI

Migruojančių ungurių žvejybą reglamentavo Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. D1-106 ,,Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. D1-158 ,,Dėl
ungurių verslinės žvejybos vietų ir įrankių limitų neišnuomotuose valstybiniuose
vandens telkiniuose ir vandens telkiniuose, į kuriuos leidimai naudoti žūklės
plotus patvirtinimo“ pakeitimo“. Šiame įsakyme nustatytose ungurių žvejybos
vietos 73 upeliuose. 2007 m. ungurių žvejybos vietų skaičius buvo sumažintas.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 7 d. įsakyme Nr. D1-141
,,Dėl ungurių verslinės žvejybos vietų ir įrankių limitų neišnuomotuose
valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose neišduoti leidimai naudoti žūklės
plotus, patvirtinimo“ nustatyta 50 ungurių žvejybos vietų. Verslinę ungurių
žvejybą (be nuomininkų) 2006 m. vykdė 20 įmonių ir 4 fiziniai asmenys,
2007 m. – 23 įmonės ir 4 fiziniai asmenys. 2006 m. sugauta 2,2 t, 2007 m. – 4,0 t
ungurių.

4.5. Ežerai
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 24 d. įsakyme
Nr. D1-40 2006 m. buvo nustatyti žuvų sugavimo limitai 29 ežeruose (plotas –
17198,2 ha), 2007 m. sausio 17 d. įsakyme Nr. D1-46 – 2007 m. 28 ežeruose
(plotas – 20442,4 ha). 2006 m. ežeruose iš viso leista sugauti 121,2 t žuvų,
2007 m. – 114,7 t.
Verslinę žvejybą ežeruose (be nuomininkų) 2006 m. vykdė 13, 2007 m. –
19 įmonių.
Ežeruose 2006 m. sugauta 27,282 t, 2007 m. – 25,779 t žuvų – tik 22,5
proc. kvotos. Didžiąją ežeruose sugautų žuvų dalį sudarė kuojos, unguriai,
karšiai, sterkai, ešeriai, lydekos, lynai, stintelės.
Ežeruose kasmet sugaunama vis mažiau žuvų. 2007 m. ežeruose ir
polderiuose jų sužvejota panašiai kaip ir 2006 m.

4.6. Polderiai
Nemuno žemupio užliejamasis slėnis prasideda nuo Jūros upės ir tęsiasi
iki Kuršių marių. Lietuvoje jis užima apie 50 tūkst. ha plotą. Nemuno deltoje
vyrauja žemos, vienodos lygumos, jų vidutinis aukštis yra 0,1–0,5 m virš
vandens lygio Kuršių mariose. Kiekvieną pavasarį išsiliejęs potvynių vanduo
užpildo uždaras daubas, senvages, kuriose susikaupęs vanduo, ir praėjus
potvyniui tvenkia aplinkinius plotus. Pučiant vakarų ar šiaurės vakarų vėjams, jie
net nelietingu vasaros laikotarpiu vandens horizontą Kuršių mariose, Nemune ir
jo intakuose pakelia iki 1,5–2,0 m.
Užliejamoje teritorijoje įrengti 34 polderiai, iš jų 18 – vasaros ir 16 –
žiemos, įrengtos 44 siurblinės, supilta 302 km pylimų, iškasta 1856 km griovių,
polderiuose įrengta 1011 pralaidų.
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Vandens režimas polderyje ir jo kanaluose priklauso nuo vandens kėlimo
stočių darbo. Kad žuvys galėtų normaliai egzistuoti vasarinių polderių vandens
takuose, minimalus vandens gylis stambiuose nuvedančiuose kanaluose po
pumpavimo iki žemiausio eksploatavimo vandens horizonto turi būti 0,4–1,2 m.
Apsemtos Nemuno žemupio pievos ir paupių lagūnos yra Kuršių mariose
gyvenančių žuvų nerštavietės. Potvynių metu per apsemtų vasaros pylimų viršų į
pievas įplaukia daug žuvų, čia jos ir neršia. Tačiau nuslūgus potvynio vandeniui,
sugrįžti į upes nebegali. Jos susitelkia polderių kanaluose.
Taikomos eksploatacinės ir specialiosios žuvų apsaugos priemonės,
priklausomai nuo polderio vandenų svarbos žuvininkystei.
Verslinė žvejyba Nemuno žemupio polderiuose vykdoma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 1 d. įsakymu Nr. 238
,,Dėl žuvų apsaugos ir verslinės žvejybos Šilutės r. polderiuose“. 19 polderių
žvejojusios 8 įmonės 2006 metais sugavo 4,7 t, 2007 m. – 29 t žuvų. Daugiausia
polderiuose sugaunama karšių: 2006 m. – 2,429 t, 2007 m. – 23,204 t. Mažiau –
lynų, lydekų, kuojų, karosų, meknių, plakių, salačių ir kitų žuvų.

5. Akvakultūra
Akvakultūra – žuvų, moliuskų, vėžiagyvių ir kitų organizmų auginimas
gėlame arba jūros vandenyje, sudarant jiems optimalias mitybos ir gyvenimo
sąlygas.
Akvakultūros sektorius šaliai turi ekonominės, socialinės ir rekreacinės
reikšmės, padeda plėsti gėlųjų vandenų žuvų asortimentą, įdarbinti dalį kaimo
žmonių. Akvakultūros sektoriuje 2006 ir 2007 m. verslo paskirčiai žuvis augino
18 uždarųjų akcinių bendrovių (UAB) ir akcinių bendrovių (AB) bei apie
100 ūkininkų ir individualiųjų įmonių.
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu
Nr. 826 patvirtintą žuvininkystės tvenkinių sąrašą tvenkinių plotas –
10 577,209 ha. Vėliau jis mažėjo. Akvakultūros įmonių tvenkinių projektinis
plotas 2007 m. sudarė 9,0 tūkst. ha. Juose per metus galėtų būti išauginama
5,0 tūkst. t prekinių žuvų, tačiau, dėl ribotų realizacijos galimybių, panaudojama
apie 68,0 proc. tvenkinių projektinių pajėgumų. Akvakultūros sektoriuje
išauginama ir parduodama 60,8–64,3 proc. visų vidaus vandenyse sugaunamų
žuvų. Pavyzdžiui, 2006 m. iš viso vidaus vandenyse buvo sugauta 3 660 t,
2007 m. – 5 251 t gėlųjų vandenų žuvų, akvakultūros bendrovės išaugino ir
pardavė atitinkamai 2 225 t ir 3 378 t žuvų.
Akvakultūros įmonės 2006–2007 m. dalyvavo įveisiant žuvis į natūralius
vandens telkinius.
Pertvarkant šalies ūkį į rinkos ekonomikos, dėl įvairių priežasčių buvo
sumažėjęs akvakultūros įmonėse išaugintų žuvų poreikis, o pastaraisiais metais
jis vėl pradėjo didėti. Didžioji dalis tvenkinių žuvų – karpių parduodama šalies
vidaus rinkoje, tačiau nemažai jų realizuojama ir užsienio rinkose. Daugiausia
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karpių eksportuojama į Lenkiją ir Latviją. Atskirais metais jų išvežta į Rusiją,
Vokietiją, Švediją, Olandiją, Vengriją.
Dabartiniu metu ir artimiausioje ateityje šalyje perspektyviausi bus
savitakiniai, produktyviuose dirvožemiuose pastatyti, tvenkiniai, kuriuose
auginama ekologiška tvenkinių produkcija.
Pagrindinės tvenkinių žuvys yra karpiai. Lietuvoje vertinami 1–1,5 kg
vidutinio svorio trivasariai karpiai. Prisitaikymas prie gamtinių sąlygų, palyginti
greitas augimas, aukšta mėsos kokybė, veisimo ir auginimo tvenkiniuose
biotechnika, įvairių pašarų naudojimas, patvarumas išgaudant bei transportuojant
ir žiemojant – tai savybės, dėl kurių jie tapo pagrindinės tvenkinių žuvys šalyje.
Be karpių (jie sudaro 95–97 proc. visų prekinių tvenkiniuose išauginamų
žuvų) taip pat auginami upėtakiai, lydekos, karosai, eršketai, augalėdės (baltieji
amūrai, plačiakakčiai), lynai, peledės, sterkai ir kai kurios kitos žuvys (4 lentelė).
Žuvininkystės bendrovės augina ir vertingų žuvų jauniklius, kurie komerciniais
pagrindais įveisiami kituose vandens telkiniuose.
Daugumoje akvakultūros bendrovių plėtojama komercinė žvejyba, kuri
leidžia gauti papildomų pajamų. Mėgėjams žvejybai skiriami atskiri tvenkiniai.
Akvakultūros bendrovės tiekia žuvų produkciją ir šalies vidaus rinkai, ir
eksportui. 2007 m. daugiausia žuvų eksportavo UAB „Raseinių žuvininkystė“,
UAB „Šilo-Pavėžupis“, AB „Vasaknos“, UAB „Daugų žuvis“, AB „Išlaužo
žuvis“, UAB „Kintai“, UAB „Šventjonis“. Šių bendrovių eksporto produkcija
sudarė 84 proc. viso tų metų akvakultūros bendrovių žuvų eksporto.
4 lentelė. Akvakultūros tvenkiniuose užaugintų prekinių žuvų rūšinė sudėtis
2006 ir 2007 m., t
Žuvų pavadinimas

2006

2007

Eršketai
Ešeriai
Augalėdės (baltieji amūrai, baltieji plačiakakčiai)
Karosai
Karpiai
Lydekos
Lynai
Peledės
Sterkai
Šamai
Upėtakiai
Unguriai
Iš viso

10,2
–
11,8
18,1
2095,0
23,3
2,1
3,2
0,3
3,3
57,9
–
2225,2

8,4
4,0
8,1
12,2
3231,2
23,4
3,8
1,7
0,4
4,1
68,0
12,7
3378,0
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Veislininkystė. Karpių selekcijos darbus vykdo Lietuvos valstybinio
žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro (LVŽŽC) Šilavoto karpinių žuvų
veislynas (Prienų r.). Jo paskirtis – veisti tinkamiausių Lietuvos sąlygomis veislių
karpius, užauginti jų reproduktorius ir aprūpinti jais visas šalies tvenkinių
žuvininkystės bendroves ir ūkininkų ūkius.
Programiniai karpių veislininkystės darbai Lietuvoje vykdomi nuo
1972 m. Prienų rajone, LVŽŽTC buvusiame Šilavoto veislininkystės sektoriuje.
1972 m. į Išlaužo žuvininkystės ūkio karpių selekcijos skyrių buvo įvežti
lietuviški Bubių (B), Vakarų Ukrainos (U) ir vokiški (V) karpiai, o vėliau –
Paros, veidrodiniai ir plikieji lenkiški ir vengriški bei kitų veislių karpiai.
Ilgamečiais tyrimais buvo įvertinti įvairūs mišrūnai, paruošta aprobuoti Lietuvos
karpių veislė, parengtos rekomendacijos prekinių karpių veisimui, reprodukcijai,
numatytos Lietuvos karpių veislės išvedimo gairės. Selekcija nukreipta esamų
karpių veislių, jų hibridų gerinimo kryptimis, siekiant didinti jų produktyvumą,
kokybę.
Tolesniam veisimui paliekamos produktyviausios žuvys, galinčios
stabiliai perduoti savo geriausias savybes palikuonims. Lietuvoje svarbiausia
tvenkinių prekinė produkcija yra stambūs 1–1,5 kg veidrodiniai arba plikieji
karpiai.
Pašarai. Tinkami pašarai yra viena svarbiausių žuvininkystės vystymo
sąlygų. 2006 m. žuvų šėrimui buvo sunaudota 8,7 tūkst. t, 2007 m. – 12,4 tūkst. t
pašarų. Jie sudaro 32–35 proc. tvenkinių žuvininkystės produkcijos savikainos.
Su pašarais žuvys, kaip ir kiti gyvūnai, gauna maisto medžiagų, reikalingų jų
normaliai medžiagų apykaitai palaikyti. Pašarų bazės sąvoka apima natūralius
pašarus ir dirbtinių pašarų gamybą, jų kiekį, kokybę, laikymą ir panaudojimą. Iki
Lietuvos ūkio pertvarkymo buvusiuose tvenkinių ūkiuose pašarai buvo perkami
iš kombinuotųjų pašarų pramonės įmonių. Jose buvo gaminami įvairios sudėties
granuliuoti kombinuotieji pašarai, supresuoti į cilindro formos daleles tam, kad
geriau išsilaikytų maisto medžiagos vandenyje, būtų patogiau transportuoti ir
mechanizuotai išdalyti šėrimo metu. Į jų sudėtį įėjo įvairių varpinių ir ankštinių
augalų grūdai, sėlenos, aliejinių augalų išspaudos, žuvų miltai, mėsos ir kaulų
miltai, pašarinės mielės, mineraliniai priedai, premiksai. Auginant vis daugiau
žuvų, reikia ir didesnio kiekio pašarų joms šerti.
Kombinuotieji pašarai daugiausia perkami iš pramonės įmonių, grūdai – iš
ūkininkų ir bendrovių bei ekologinių ūkių. Kombinuotuosius pašarus tvenkinių
žuvininkystei gamina UAB „Kauno grūdai“, UAB „Kėdainių grūdai“, AB
„Joniškio grūdai“ ir kitos įmonės.
Ekologinė žuvininkystė. Nuo 2003 m. žuvininkystės bendrovės pradėjo
daugiau orientuotis į ekologiškos, dietinės produkcijos išauginimą. Tai labiau
tenkina rinkos poreikius ir atitinka aplinkosaugos reikalavimus, nes sumažėjo
vandens užterštumas dėl tvenkinių tręšimo, nenaudojamos kitos cheminės
medžiagos.
2003 m. patvirtintos ekologinės žuvininkystės produkcijos tvenkiniuose
gamybos taisyklės. Ekologiškų žuvininkystės produktų gamyba 2004 m. buvo
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vystoma 13 akvakultūros AB ir UAB, o sertifikuotas įveistas tvenkinių plotas
sudarė 3825,1 ha. 2005 m. 14 įmonių sertifikuotas 4748,6 ha įveistas tvenkinių
plotas, o E statusas suteiktas 9 įmonėms, 2006 m. sertifikuotas įveistas tvenkinių
plotas sudarė 5169,2 ha, 2007 m. – 5086,9 ha, nes iš ekologiškos produkcijos
gamybos pasitraukė UAB ,,Kintai“, todėl šia ūkine veikla užsiimančių ūkių
skaičius sumažėjo iki 13. Ekologinių žuvininkystės ūkių plėtrą komplikuoja
ekologiškų pašarų trūkumas, jų aukšta kaina. Ekologiškų pašarų žuvims šerti
2006 m. buvo sunaudota 1449 t, o 2007 m. – 1525,6 t. Tais metais ekologiškos
prekinės žuvų produkcijos buvo išauginta 868 ir 1334,7 t. Ekologinės prekinės
tvenkinių produkcijos dalis visoje akvakultūros bendrovių žuvų prekinėje
produkcijoje 2006 m. buvo 39 proc., 2007 m. – 39,5 proc.
Vienas svarbiausių reikalavimų besiplečiančiai ekologinei žuvininkystei –
pašaruose nenaudoti dirbtinių priedų. Todėl žuvų šėrimui kombinuotuosius
pašarus dideliu mastu pakeičia kviečių ir ankštinių augalų grūdai, perkami iš
sertifikuotų ekologinių ūkių. Ekologinė žuvininkystė sąlygoja tvenkinių
produktyvumo, pajamų ir pelno sumažėjimą, kuriuos reikia kompensuoti kitais
būdais.
Žuvų auginimas recirkuliacinėse (uždarose) sistemose. 2006–2007 m.
toliau buvo plėtojamas žuvų auginimas uždarose (recirkuliacinėse) sistemose.
UAB ,,Auksinis ungurys“ 2006–2007 m. išaugino ir užsienio bei šalies rinkose
realizavo apie 0,5 mln. paaugintų ungurių jauniklių ir 25 t prekinių ungurių.
Pastatyti sterkų, šamų, kitų vertingų žuvų paauginimo uždarose sistemose cechai
LVŽŽTC Žeimenos, Simno ir Rusnės filialuose, naujas žuvų auginimo
technologijas diegė ūkininkai ir smulkieji verslininkai.
Parama tvenkinių žuvininkystei. Šalyje derinamos administracinės ir
ekonominės valstybinio reguliavimo priemonės, užtikrinančios darnią
akvakultūros plėtrą.
Įstojus į ES, Lietuvoje atsirado galimybių pasinaudoti ES struktūrinių
fondų parama. Parama nuo 2005 m. teikta pagal 2004–2006 m. BPD „Parama
kaimo plėtrai ir žuvininkystei“ ketvirtojo prioriteto priemones.
Akvakultūros plėtojimas įgyvendinamas, remiantis nacionalinius
prioritetus atitinkančiomis finansinės paramos kryptimis ir ES nuostatas
atitinkančiais finansinės paramos principais.
Akvakultūrai remti iš nacionalinio biudžeto 2006 m. buvo skirta 2,3 mln.
Lt, 2007 m. – 2,56 mln. Lt. Be to, iš ES fondų įmonėms modernizuoti ir
konkurencingumui didinti 2007 metais gauta 3,8 mln. Lt paramos.
Parama akvakultūrai teikiama keliais būdais. Valstybė finansuoja žuvų
ligų profilaktikos priemones, remia ekologinę žuvininkystę. Žuvų ligų
profilaktikos programai įgyvendinti 2003 m. buvo panaudota 887 tūkst. Lt, o
2007 m. – 1543 tūkst. Lt. Ekologiškai prekinei žuvininkystės produkcijai
išauginti valstybė 2003 m. suteikė 297 tūkst. Lt, o 2007 m. – 1022 tūkst. Lt
paramos. Be to, 2004 m. akvakultūros įmonėms buvo suteikta 139,8 tūkst. Lt
parama už sunaudotus energetinius išteklius. 2004 m., siekiant padidinti gėlųjų
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vandenų žuvų pardavimą mažmeninės prekybos tinkle, buvo sumažintas
pridėtinės vertės mokestis (PVM) gyvoms ir šviežioms žuvims nuo 18 iki 5 proc.
Tai skatino didesnį jų pirkimą mažmeniniame prekybos tinkle.
2007 m. tiesioginės išmokos už įveistą ir sertifikuotą ekologiškos
produkcijos gamybai tvenkinių hektarą buvo 207 Lt. Norint gauti paramą už 1 ha
sertifikuoto tvenkinių ploto, turėjo būti gauta ne mažiau kaip 120 kg tvenkinių
žuvų produkcijos iš 1 ha.
Ūko subjektai panaudojo ES fondų paramą ir paramą akvakultūrai iš
Specialiosios kaimo rėmimo programos sektoriaus konkurencingumui didinti bei
aplinkai ir kraštovaizdžiui gerinti. Parama skiriama vadovaujantis tokiais
principais: ji turi būti tikslinga ir pagrįsta, skatinanti akvakultūros bendrovėse ir
kitose žuvininkystę plėtojančiose įmonėse teigiamus ekonominio ir socialinio
pobūdžio pokyčius, kartu sudarant vienodas sąlygas ūkio subjektams gauti
paramą nepažeidus sąžiningos konkurencijos principų.
Daugiau paramos suteikiama įgyvendinant 4.9 priemonę – plėtoti
akvakultūrą, modernizuoti žuvininkystės produktų perdirbimą ir rinkodarą,
didinti konkurencingumą. Šiam tikslui įgyvendinti skatinamas inovacijų
įdiegimas akvakultūros bendrovėse, plečiamas akvakultūros produkcijos
asortimentas, žuvininkystė modernizuojama.
Išlaidų, tinkamų kompensuoti pagal Lietuvos 2004–2006 metų BPD
Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemones, sąraše pagal veiklos sritį
„Akvakultūra“ nurodyta:
• statyba ir rekonstrukcija žuvų auginimo tvenkinių ir pastatų, žuvų ir
žuvų produktų laikymo patalpų, vandens cirkuliavimo sistemų;
• gamybinių pastatų ir tvenkinių modernizavimas, naujų įrenginių,
specializuotų transporto priemonių įsigijimas veterinarinėmssanitarinėms, aplinkosaugos sąlygoms, produkcijos kokybei gerinti,
naujoms technologijoms diegti.
Paramos lėšomis kompensuojama tik tada, kai pareiškėjas investuoja
nuosavas lėšas pagal nustatytas taisykles. Paramą šalis turi panaudot pagal n+2
taisyklę, t. y. atitinkamiems metams skirtą paramos lėšų sumą paramos gavėjams
išmokama per kitus dvejus metus. Visai Lietuvai skirta ES struktūrinių fondų
parama pagal minėtą programą išmokėta iki 2008 m. pabaigos.
2004–2006 m. akvakultūros įmonėms BPD priemonėms įgyvendinti ES ir
nacionalinio biudžeto dalis sudarė 60 proc., ūkinių subjektų – 40 proc.
Parama suteikia galimybę žuvininkystės bendrovėms ir kitoms
žuvininkystės įmonėms įsigyti modernios technikos, modernizuoti žuvininkystės
produkcijos gamybą, kurti konkurencingas bendroves, aktyvinti mokymą ir
konsultavimą.
Akvakultūros bendrovėms parama buvo teikiama vandens siurbimo
įrangos, specializuotų transporto priemonių gyvų žuvų transportavimui, vandens
augalijos šienpjovių įsigijimui, vandens cirkuliavimo sistemų ir veterinarinių
sąlygų žuvininkystėje gerinimui, neršto tvenkinių renovacijai, tvenkinių
rekonstrukcijai, naujų technologijų įdiegimui ir pan.
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Pasinaudojus parama, buvo įsigyta modernios technikos ir technologinių
įrengimų, buvo vykdoma tvenkinių renovacija, pagerinta žuvininkystės tvenkinių
sanitarinė būklė, sumažintas žuvų sergamumas, įgyvendinamos priemonės
laukinių paukščių ir kitų gyvūnų išsaugojimui ekologinio tinklo „Natura 2000“
teritorijose.
2005–2007 m. paramą administruojanti Nacionalinė mokėjimo agentūra
(NMA) prie ŽŪM pasirašė 14 sutarčių su akvakultūros bendrovėmis ir viena
individualiąja įmone ES struktūrinei paramai gauti, o projektų įgyvendinimo
trukmė – nuo 3 iki 15 mėn.
Į akvakultūros įmones buvo investuota 14,24 mln. Lt, iš jų 4,4 mln. Lt
sudarė ES struktūrinių fondų, 4,1 mln. Lt – nacionalinio biudžeto ir 5,8 mln. Lt –
ūkio subjektų lėšos.
Ekonomika. Žuvų auginimas akvakultūros įmonėse tapo pelningu verslu,
ypač žuvininkystės bendrovėse, kuriose jos auginamos didesniais kiekiais.
Bendrovės už žuvis 2006 m. gavo 17,0 mln. Lt pajamų (faktinėmis pardavimo
kainomis), 2007 m. – 22,3 mln. Lt. 2006 ir 2007 m. akvakultūros bendrovių
prekinių žuvų pardavimo didmeninė kaina atitinkamai buvo 7493 ir 6657 Lt/t, o
vidutinė savikaina – 5568 ir 5146 Lt/t. 2007 metais buvo eksportuota produkcijos
už 7 481,2 tūkst. Lt. Žuvininkystės bendrovių suvestinių ataskaitų duomenimis,
žuvų rentabilumas 2006 ir 2007 m. vidutiniškai buvo 34,6 ir 29,4 proc.
Didesnioji prekinių žuvų produkcijos dalis išauginama tvenkiniuose,
kuriuose neribojamos gamybos intensyvinimo priemonių naudojimas. Tačiau dėl
brangstančių cheminių medžiagų ir pašarų, apyvartinių lėšų trūkumo bei kai
kurių kitų priežasčių žinomos ir išbandytos intensyvinimo priemonės netaikomos
arba naudojamos nepakankamai. Tai mažina veiklos ekonominį efektyvumą.
Tvenkinių žuvininkystės plėtros problemos 2006 ir 2007 m. mažai keitėsi.
Išliko besitęsiantis neaiškumas dėl žemės nuosavybės po tvenkiniais ir
saugyklomis, nesisprendžia tvenkinių vandens saugyklų statuso pakeitimo
klausimai. Negalima pradėti žemės po tvenkiniais išpirkimo, kadangi trūksta
teisės aktų šiam procesui vykdyti. Probleminiai klausimai dėl išleidžiamo iš
žuvininkystės tvenkinių vandens taršos, elektros galios ir kelių mokesčių lieka
neišspręsti. Šalies mokslinėse institucijose per siaura akvakultūros mokslinių
tiriamųjų darbų finansuojamų valstybės tematika.

6. Verslinės žvejybos kontrolė
Žvejybos pajėgumų perteklius ES valstybėse narėse tapo viena svarbiausių
šio sektoriaus problemų. Nuolat pabrėžiama, kad pasauliniame vandenyne
mažėjant žuvų ištekliams, iki šiol naudotos priemonės žvejybai reguliuoti,
siekiant išsaugoti išteklius, pagrįstos kvotomis ir licencijomis, tapo
nebeefektyvios. Todėl ES, siekiant sumažinti žvejybos pajėgumus, keičiami
žvejybos laivyno modernizavimo programų prioritetai, orientuojant ES šalis
nares į spartesnį laivyno pajėgumų mažinimą, naujų laivų statybos ir žvejybos
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pastangų ribojimą, taikant įvairias technines priemones ir žvejybos apribojimus,
laikinai draudžiant žvejoti kai kuriuose žvejybos rajonuose, skatinant selektyvią
žvejybą, mažinant įvairių žuvų priegaudos normas, draudžiant žvejoti smulkias
žuvis, griežtinant žvejybos kontrolę. Taip siekiama suderinti žvejybos pajėgumus
ir jūros gyvūnų išteklius.
2006 m. ES buvo įsteigta Žuvininkystės kontrolės agentūra. Jos
pagrindinis uždavinys yra centralizuotai koordinuoti kontroliuojančių žinybų
veiklą Bendrijos ir tarptautiniuose vandenynuose, laikantis tarptautinės jūrų
teisės reikalavimų ir Bendrijos įsipareigojimų regioninėms žvejybos
organizacijoms.
2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų
išteklių išsaugojimo ir tausojančio naudojimo pagal BŽP nustatė, kad ES
valstybės narės skiria reikiamus finansinius išteklius, sukuria administracinę ir
techninę struktūras, kurios užtikrintų efektyvią žvejybos kontrolę.
Teisės aktas, reglamentuojantis žuvininkystę ir žvejybos kontrolę
Lietuvoje, yra 2000 m. birželio 27 d. priimtas Žuvininkystės įstatymas su jo
papildymais. Jis iš esmės atitinka 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą
(EEB) Nr. 2847/93, nustatantį BŽP kontrolės sistemą, ir 2002 m. gruodžio 20 d.
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio
naudojimo pagal BŽP (OL L 358, 2002 12 31, p. 59–80).
2004 m. prieš Lietuvos įstojimą į ES buvo priimtas naujos redakcijos
Žuvininkystės įstatymas, pagal kurį žuvininkystės valstybės reguliavimo, žuvų
išteklių išsaugojimo ir kontrolės funkcijos jūrų vandenyse buvo pavestos ŽŪM, o
ši įpareigojo Žuvininkystės departamentą prie ŽŪM vykdyti daugumą jų.
Žvejybos kontrolės jūrose ir vandenynuose funkcijos ŽŪM buvo
perduotos 2004 m. gegužės mėnesį. Realiai Žuvininkystės departamentas pradėjo
jas įgyvendinti tik reorganizavęs valdymo struktūrą, paskyręs darbuotojus ir
sudaręs struktūros minimalią techninę bazę bei priėmus reikiamus
Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimus.
Iki 2005 m. balandžio mėnesio žvejybos kontrolę Baltijos jūroje vykdė
Aplinkos ministerija, tiesiogiai – Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos
departamento Jūros aplinkos apsaugos agentūra.
Kaip minėta, 2006 m. Žuvininkystės departamente prie ŽŪM įsteigti du
skyriai: Žvejybos Atlanto vandenyne ir stebėsenos (Vilniuje) ir Žvejybos
kontrolės (Klaipėdoje).
Žuvininkystės departamento prie ŽŪM vykdoma žvejybos kontrolė yra
įvairialypė – tai žvejybos tolimuosiuose žvejybos rajonuose ir atviroje Baltijos
jūroje bei jos priekrantėje kontrolė, žuvų iškrovimo Lietuvoje ir užsienyje
patikrinimai, pirminio žuvininkystės produktų pirkimo ir pardavimo kontrolė,
duomenų, gautų iš palydovinės LSS, laivų žvejybos žurnalų ir kitų šaltinių
apdorojimas ir analizė, dalyvavimas įvairiose tarptautinėse žvejybos kontrolės
misijose.
Lietuva, kaip ir kitos ES valstybės narės, dalyvauja tarptautinėse žvejybos
kontrolės misijose kaip ES atstovė. 2006 ir 2007 m. Žuvininkystės departamento
prie ŽŪM žvejybos kontrolės specialistai dalyvavo 4 tarptautinėse misijose
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NAFO reguliuojamoje akvatorijoje. Misijų metu gali būti patikrinti visų šalių,
nepaisant jų priklausomybės, laivai, laikantis atitinkamos regioninės žvejybos
organizacijos nustatytos procedūros. Apie patikrinimų, stebėjimų ir kitų veiksmų
rezultatus pranešama atitinkamos organizacijos sekretoriatui.
Žvejybos kontrolės specialistams keliami aukšti profesiniai reikalavimai,
susiję su jų tiesioginių funkcijų vykdymu. Lietuvos žvejybos inspektoriai privalo
gerai išmanyti žvejybą reguliuojančius teisės aktus, naudodamiesi
kompiuterizuotos žvejybos laivų stebėjimo sistema stebėti jūrose žvejojančius
laivus ir palyginti šios sistemos duomenis su laivų žvejybos žurnalų duomenimis,
rengti privalomas ataskaitas ir teikti duomenis atitinkamoms institucijoms, gerai
mokėti anglų kalbą, dalyvauti tarptautinėse misijose ir gerai išmanyti ne tik
Baltijos jūros, bet ir tarptautinių regioninių žvejybos organizacijų žvejybos
reikalavimus. Žvejybos kontrolės specialistai privalo ne tik nustatyti padarytus
žvejybos pažeidimus, bet ir Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta
tvarka, surinkus žvejybos taisyklių pažeidimo įrodymus ir nustačius pažeidimą
padariusius asmenis, išnagrinėti administracinio teisių pažeidimo bylą ir priimti
jos nutarimą.
Žuvininkystės departamento prie ŽŪM žvejybos kontrolės specialistai
tikrina užsienio uostuose Lietuvos žvejybos laivų iškraunamas žuvis. 2006 ir
2007 m. buvo atlikti 3 patikrinimai Vigo uoste (Ispanijoje).
Regioninės žvejybos organizacijos, nustačiusios šiurkščius pažeidimus,
skelbia tokių žvejybos laivų ir valstybių, kurioms jie priklauso, pavadinimus.
Sudaromi tokių laivų sąrašai. Analogiškus sąrašus sudarinėja ir ES
nepriklausančios valstybės, pavyzdžiui, Norvegija, kontroliuojanti žvejybą dalyje
Barenco jūros.
Žuvininkystės departamento prie ŽŪM Žvejybos kontrolės skyriaus
specialistai kartu su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto priežiūros ir gelbėjimo
tarnyba kontroliuoja, kad prasižengę žvejybos laivai neįplauktų į Klaipėdos
uostą, neiškrautų jame žuvų ir jiems nebūtų suteiktos laivų aptarnavimo
paslaugos.
Kontroliuojant Lietuvos laivus, žvejojančius tolimuosiuose žvejybos
rajonuose, tikrinami žvejybos žurnalų duomenys, jie analizuojami norint
nustatyti, ar laivai žvejoja nustatytuose rajonuose, ar neviršija žuvų sugavimo
kvotų, ar laikosi nustatytų žvejybos apribojimų. Žvejybos laivai kontroliuojami
ne tik inspektuojant jūrose, bet ir šiuolaikinėmis nuotolinio stebėjimo
priemonėmis per palydovinį ryšį.

6.1. Palydovinio ryšio žvejybos laivų stebėjimo sistema
Viena iš efektyvių žvejybos kontrolės priemonių yra palydovinio ryšio
LSS naudojimas.
1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2847/93, nustatantis
BŽP kontrolės sistemą, ir 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr.
2371/2002 dėl žuvų išteklių išsaugojimo ir tausojančio naudojimo pagal BŽP
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reikalauja, kad visi ilgesni kaip 15 m laivai nuo 2005 m. sausio 1 d. būtų stebimi
palydovinėmis sistemomis ir valstybės narės saugotų kompiuterinius duomenis.
Palydovinio ryšio LSS sudaro palydovinio ryšio siųstuvai, montuojami
žvejybos laivuose, ir Žvejybos stebėjimo centras (ŽSC), priklausantis
Žuvininkystės departamentui prie ŽŪM. Steigiant šią sistemą Lietuvoje,
2000–2002 m. įsigyti 67 palydovinio ryšio siųstuvai laivams bei kompiuterinė ir
programinė įranga ŽSC.
Iš žvejybos laivų per žemės palydovus nustatytu laiko intervalu (kas dvi
valandas) per antžeminę stotį į ŽSC automatiškai siunčiami šie duomenys:
žvejybos laivo identifikacinis numeris, esama geografinė laivo buvimo vieta, data
ir laikas, žvejybos laivo greitis ir kursas. Visi iš žvejybos laivų gaunami
duomenys automatiškai apdorojami ir kaupiami pagrindiniame ŽSC serveryje.
Jeigu Lietuvos laivai žvejoja kitų ES valstybių narių ar regioninių žuvininkystės
valdymo organizacijų vandenyse, duomenys automatiškai persiunčiami
atitinkamos ES valstybės narės ar organizacijos ŽSC, o jeigu kitos ES valstybės
narės laivas žvejoja Lietuvos IEZ Baltijos jūroje, duomenys apie jį automatiškai
persiunčiami ir Lietuvos ŽSC.
Kiekviena valstybė narė kas pusę metų teikia Europos Komisijai
ataskaitas apie jos LSS veiklą.
Siekiant sugriežtinti žvejybos kontrolę ir sugautų žuvų apskaitą, 2006 m.
gruodžio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie
žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio
aptikimo priemonių nustatyta, kad nuo 2010 m. ES turės būti naudojama naujai
sukurta elektroninių žvejybos žurnalų sistema. Pagal reglamento nuostatas visų
ilgesnių nei 24 m Bendrijos žvejybos laivų kapitonai privalės visą su žvejyba
susijusią informaciją registruoti elektroninėmis priemonėmis, taip užtikrinant
perduodamų duomenų periodiškumą ir autentiškumą. Siekiant pasirengti
elektroninių žvejybos žurnalų įdiegimui, Žuvininkystės departamento prie ŽŪM
turės būti sukurtos būtinos administracinės ir techninės struktūros šiai
elektroninėmis priemonėmis perduodamai informacijai gauti, tvarkyti ir
kryžminiu būdu patikrinti. Nauja elektroninių žvejybos žurnalų duomenų bazė
turės būti suderinta su LSS ir kitomis jau veikiančiomis informacinėmis
sistemomis. Kasdieninis informacijos apie žvejybos veiklą pateikimas
elektroniniu būdu suteiks galimybes veiksmingiau vykdyti žvejybos stebėjimo,
kontrolės ir priežiūros operacijas ir jūroje, ir krante.

6.2. Žvejybos Baltijos jūroje kontrolė
2006 m. Klaipėdoje buvo įsteigtas Žvejybos Baltijos jūroje departamentas,
susidedantis iš dviejų skyrių: Žvejybos reguliavimo ir Žvejybos kontrolės.
Žvejybos kontrolės pagrindiniai uždaviniai – žvejybos laivų, žvejojančių atviroje
Baltijos jūroje ir jos priekrantės vandenyse, stebėjimas ir kontrolė, Klaipėdos
uoste ir Baltijos jūros priekrantėje iškraunamų žuvų, pirminio žuvininkystės
produktų pirkimo ir pardavimo kontrolė, duomenų, gautų iš palydovinio ryšio
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LSS, laivų žvejybos žurnalų, žuvininkystės produktų pirminio pardavimo
pažymų, žvejybos ataskaitų apdorojimas ir analizė. Žvejybos inspektoriai privalo
stebėti, ar laivai žvejoja leidžiamuose rajonuose, ar neviršija skirtos žuvų
sugavimo kvotos. Jie taip pat dalyvauja tarptautinėse žvejybos Baltijos jūroje
kontrolės kampanijose.
Atviroje Baltijos jūroje daugiausia žvejojo traleriai, keletas laivų –
dugniniais žiauniniais tinklais ir ūdomis. 2007 m., įvykdžius projektus, susijusius
su laivų pasitraukimu visam laikui iš žvejybos Baltijos jūroje verslo (supjausčius
juos ir atidavus į metalo laužą), atviroje Baltijos jūroje žvejojančių laivų skaičius
žvejybos laivų rejestre sumažėjo iki 36.
Lietuvoje nustatytos pagrindinių galimų sugauti verslinių žuvų (menkių,
šprotų, strimelių ir lašišų) kvotos. Jos žvejojamos atviroje Baltijos jūros dalyje.
Stintos, lašišos, šlakiai, žiobriai, sykai, otai, karšiai, sterkai ir kitos žuvys
sugaunamos jūros priekrantėje. Sužvejojama ir upinių plekšnių.
Lietuvai tapus ES nare, jos laivai gali laisvai žvejoti Lietuvos ir kitų ES
valstybių narių Baltijos jūros IEZ. Tuo pačiu suaktyvėjo Latvijos, Lenkijos,
Švedijos, Danijos laivų žvejyba Lietuvos IEZ. Dalį sugautų Baltijos jūroje žuvų
Lietuvos žvejai iškrauna Danijos ir Švedijos uostuose.
Stiprinant žvejybos kontrolę, kasmet pasikeičiama inspektoriais su
Latvija, Estija, Lenkija, Danija, Švedija ir Vokietija ir vykdomi bendri žvejybos
laivų patikrinimai Baltijos jūroje. Pasikeitimo programos tikslas – kontroliuoti
Lietuvos žvejų laivų iškrovimus kitų valstybių uostuose, stiprinti
bendradarbiavimą ir keistis kontrolės patirtimi.
Žvejybos metu kiekvieno žvejybos laivo kapitonas privalo pildyti Europos
Bendrijos laivo žvejybos žurnalą, kuris buvo išduotas Žvejybos Baltijos jūroje
departamento Žvejybos reguliavimo skyriuje. Žurnalai yra vienodi visoms ES
valstybėms. Juose nurodoma, kokiuose Baltijos jūros žvejybos kvadratuose
laivas žvejojo, žvejybos trukmė, naudoti žvejybos įrankiai, sugautų žuvų rūšys,
svoris ir kai kurie kiti duomenys. Žvejybos laivai tikrinami ir atviroje Baltijos
jūros dalyje, ir priekrantėje. Iki 2007 m. pabaigos Žuvininkystės departamentas
prie ŽŪM neturėjo nuosavų laivų žvejybos patikrai, todėl naudojosi Lietuvos
karinių jūrų pajėgų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos
rinktinės ir LVŽŽTC Žuvininkystės tyrimų laboratorijos laivais. Iškrovimų vietų
kontrolei Baltijos jūros pakrantėje naudojami visureigiai automobiliai.
Sugriežtinus žvejybos kontrolę, trumpesni nei iki 8 m laivai privalo pildyti
Lietuvos nustatytos formos žvejybos žurnalą.
Nuo 2006 m. buvo stiprinama Lietuvos žvejybos kontrolės materialinė
bazė. Iš ES ir nacionalinio biudžeto lėšų žvejybos inspektoriai buvo aprūpinami
šiuolaikine kompiuterine, radijo, navigacijos ir matavimo įranga. Specialiai
patikrai įsigyti nedidelis laivas ir kateris. Tobulinama integruota žuvininkystės
duomenų sistema, leidžianti palyginti duomenis, gaunamus per palydovinio ryšio
LSS, su žvejybos žurnaluose, iškrovimo deklaracijose ir pardavimo pažymose
nurodoma informacija.
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Menkių žvejybos kontrolė. Baltijos jūroje menkių išteklių panaudojimas
ES yra ypač kontroliuojamas. Tai daryti verčia šios rūšies žuvų populiacijos
būklė.
Vadovaujantis ES teisės aktais, Lietuvoje visiems 8 m ir ilgesniems
laivams, kuriems leista laive laikyti ir naudoti menkių žvejybos įrankius Baltijos
jūroje, išduodami specialūs menkių žvejybos leidimai. Turinčių šiuos leidimus
laivų sąrašai skelbiami internete, Žuvininkystės departamento prie ŽŪM
svetainėje http://www.zuvdep.lt. Internete skelbiama ir Lietuvos menkių
žvejybos kontrolės veiksmų programa, uždaviniai ir kontrolės procedūros.
Vidutiniškai vienas traleris, žvejojantis menkes, žvejojo apie 115 dienų
per metus. Mažiems priekrantės laivams buvo taikomos išimtys, jie galėjo žvejoti
ir draudimo metu, tačiau galimų sugauti žuvų kiekis ribojamas iki 20 kg, arba
10 proc. žuvų laimikio.
2005 m. vasarą menkių žvejyba Baltijos jūroje buvo draudžiama keturis su
puse mėnesio, todėl Lietuvos žvejai, tiek laiko negalėję žvejoti, patyrė nuostolių.
Vėliau Europos Komisija pasiūlė lankstesnį žvejybos draudimo būdą. 2006 m.
draudimas žvejoti menkes vasarą buvo sutrumpintas, tačiau ES valstybės narės
buvo įpareigotos kiekviena nustatyti papildomas 27 dienas, kuriomis būtų
draudžiama žvejoti įrankiais, skirtais gaudyti menkes. Tais metais papildomos
uždraustos žvejybos dienos po konsultacijų su Lietuvos žvejais buvo nustatytos
rudenį ir žiemą. 2007 m. iš kiekvienos ES valstybės narės buvo reikalaujama
nustatyti 67 papildomas menkių žvejybos draudimo dienas. Draudimo laikas
buvo derinamas su kitomis šalimis, analizuojami periodiškai pasikartojantys
audrų jūroje laikotarpiai, siekiant drausti žvejybą netinkamiausiu laikotarpiu.
Draudimo laikotarpiai susieti su švenčių dienomis.
2007 m rugsėjo 18 d. priimtas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007,
numatantis Bendrijos jūrų menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą,
kuris iš dalies pakeitė Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikino
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 779/97. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007
apibrėžė sąlygas, pagal kurias nustatomos menkių žvejybos kvotos, jų gaudymo
apribojimai, nurodytos svarbiausios žvejybos kontrolės taisyklės.
2007 m. du mėnesius vasarą bei po keletą dienų po Naujųjų metų švenčių
ir per Velykas žvejyba rytinėje Baltijos jūroje įrankiais, kuriais gaudomos
menkės, buvo uždrausta be išimties visoms ES valstybėms narėms. ES įpareigojo
valstybes nares nustatyti papildomų, menkių žvejybą draudžiančių, dienų skaičių
ir kiekvienais metais šį laikotarpį pailginti 10 proc., kol atsikurs menkių
reprodukciniai ištekliai.
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5 lentelė. Draudimo žvejoti Baltijos jūroje specialiais menkių žvejybos
įrankiais 2006 ir 2007 m. laikotarpiai
Metai

Žvejybos
rajonai

2006
2007

22–24
22–24

2006
2007

25–27
25–27

Draudimo laikotarpis

Papildomų draudimo
žvejoti dienų
skaičius Lietuvoje

Kovo 15 d.–gegužės 14 d.
Sausio 1–7 d.; kovo 31 d.–gegužės 1 d.;
gruodžio 31 d.
Birželio 15 d.–rugsėjo 14 d.
Sausio 1–7 d; balandžio 5–10 d;
liepos 1 d.–rugpjūčio31 d; gruodžio 31 d.

30
77
27
67

Tarybos reglamente (EB) Nr. 1098/2007, nustatančiame Europos
Bendrijos daugiametį menkių išteklių valdymo planą, 2007 m. laivams iki 8 m
ilgio nenumatyta taikyti apribojimų, o laivai iki 12 m žvejybos vasarą draudimo
metu galėjo žvejoti menkes 10 dienų.

6.3. Žvejybos produktų iškrovimas
Siekiant griežčiau kontroliuoti iškraunamą produkciją, nustatytų
sanitarinių higieninių sąlygų laikymąsi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministras 2004 m. rugpjūčio 24 d. išleido įsakymą Nr. 3D-490 „Dėl
žuvininkystės produktų iškrovimo Klaipėdos uoste“. Jame nustatyta, kad
Lietuvos, kitų ES valstybių narių ir trečiųjų valstybių žvejybos laivai
žuvininkystės produkciją gali iškrauti 4 vietose prie šių Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto krantinių (2008 m. vasario 27 d. žemės ūkio ministro sakymu Nr. 3D96 buvo patikslintos kai kurios žuvų iškrovimo sąlygos, todėl pateikiama minėto
įsakymo redakcija):
• Nr. 121, Nr. 121A, Nr. 122, Nr. 122A ir mažųjų žvejybos laivų
krantinėje (krovos krantinėje);
• pakrovimo krantinėje Danės upėje, Žvejų g. 8;
• Nr. 24 ir Nr. 25 (tik UAB „Baltlanta“ laivai);
• Nr. 99, Nr. 100 ir Nr. 101 (kiti, išskyrus Lietuvos ir kitų ES valstybių
žvejybos laivus).
Žvejybos laivų kapitonai ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki laivo
atvykimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą privalo apie tai pranešti Klaipėdoje
esančio Žvejybos Baltijos jūroje departamento Žvejybos kontrolės skyriui.
Žvejybos laivų pranešimai priimami visą parą ir registruojami žurnale,
nurodant datą ir atvykimo laiką, įmonės ir laivo pavadinimą, numatomą iškrauti
svorį pagal žuvų rūšis, žvejybos rajoną, kuriame žuvys sugautos, krantinės,
kurioje bus iškrauta, numerį. Turi būti nurodyti ir pranešimą priėmusio asmens
vardas ir pavardė.
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2006 ir 2007 m. iki 90 proc. atviroje Baltijoje sužvejotų menkių buvo
iškraunama Klaipėdos uoste. Pagrindinė žuvų iškrovimo vieta – Klaipėdos uoste
Smeltalės upės žiotyse įkurtas žvejybos laivų uostas (Mažųjų žvejybos laivų
prieplauka). Patikrinta iki 50 proc. iškrautų menkių ir iki 30 proc. kitų žuvų.
Pirminis menkių pardavimas ir supirkimas galimas tik žuvininkystės
produktų pardavimo aukcione. Nustatydama vieną Baltijos menkių iškrovimo
supirkimo vietą Klaipėdos uoste, ŽŪM siekia, kad Lietuvoje būtų patikrinta
100 proc. iškraunamų menkių.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gegužės 11 d.
įsakymu Nr. 3D-197 „Dėl žuvų išteklių naudotojų, žvejojančių Baltijos jūros
priekrantėje, žuvininkystės produktų iškrovimo vietų sąrašo patvirtinimo“ (Žin.,
2006, Nr. 57-2048) buvo patvirtintos 29 pirminio pardavimo ir supirkimo vietos,
iš jų 9 vietos, priklausančios Neringos savivaldybei, 8 – Klaipėdos mieste, 3 –
Klaipėdos rajone, 9 – Palangoje (įskaitant 1 Šventojoje). Jei sugauta 750 kg ir
daugiau menkių, priekrantės laivai žuvis privalo iškrauti Klaipėdos uoste.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 11 d. įsakymu
Nr. 3D-8 Kuršių marių Lietuvos teritoriniuose vandenyse sugautos žuvys gali
būti iškraunamos 22 vietose.
Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių marių Lietuvos teritoriniuose
vandenyse sugaunama palyginti nedaug žuvų: priekrantėje 2006 m. – 391 t,
2007 m. – 318 t, Kuršių mariose – atitinkamai 1107 t ir 1363 t. Priekrantėje ir
Kuršių mariose žvejų sugautos žuvys dažniausiai mažais kiekiais parduodamos
vietos gyventojams ir poilsiautojams tradiciškai nusistovėjusiose iškrovimo
vietose.
Sujungus pietinę uosto dalį su šiaurinėje miesto dalyje esančia pagrindine
dalimi, Žvejybos uostas tapo Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu. Nuo 1991 m.
žvejybos laivai neteko nuolatinės buveinės ir aptarnavusios infrastruktūros.
Naujojo Uosto statybos planai pradėti rengti 1997 m., nes buvo akivaizdu, kad
Baltijos jūroje žvejojantiems laivams reikia nuolatinių krantinių, kur jie galėtų
švartuotis ir iškauti žuvis. Tuo metu ES žvejų laivai buvo švartuojami
nepritaikytose žuvims iškrauti įvairiose vietose. Uosto statyba Klaipėdoje
Smeltalės upės žiotyse pradėta 2001 m. birželio mėnesį, o baigta 2003 m. liepos
19 d.

6.4. ES sanitarijos ir higienos reikalavimai šviežių žuvų
iškrovimo vietoms
ES direktyva 91/493/EB nustatė žuvų pateikimo į rinką sanitarijos
reikalavimus ir reikalavimus laivams, naudojamus žuvims pervežti, iškrauti ir
perdirbti.
Direktyva 91/493/EB nustatė gaminamų žuvininkystės produktų šių
gamybos stadijų reikalavimus:
• gaudymo, laikymo ir apdorojimo laivuose;
• iškrovimo krante ir perkrovimo jūroje;
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• laikymo, atšaldymo ir sušaldymo;
• žuvų tinkamumo žmonių maistui tikrinimo;
• pakavimo;
• ženklinimo;
• sandėliavimo ir transportavimo.
Minėtos direktyvos priedo 2 skyrius nustato reikalavimus iškrovimo
vietai, iškrovimo procesui ir vėlesniems veiksmams. Šiame skyriuje numatyti
tokie reikalavimai:
1. Iškrovimo ir pakrovimo įrengimai turi būti pagaminti iš tokių
medžiagų, kad būtų lengva išvalyti ir dezinfekuoti, jie turi būti laikomi
tvarkingai ir švarioje aplinkoje.
2. Iškrovimo metu turi būti išvengta produkto užteršimo. Todėl turi būti
užtikrinta, kad:
• iškrovimo operacijos vyktų greitai;
• žuvų produktai būtų iškraunami sanitariniu požiūriu saugioje
aplinkoje, nustatytu atitinkamiems produktams temperatūros
režimu;
• leidžiama naudotis tik specialia įranga, kad nebūtų sugadinta
produkcija.
3. Reikalavimai didmeninei prekybos vietai:
• pastatai turi būti dengti, o jų sienos – iš medžiagų, kurias būtų lengva
plauti ir valyti;
• iškrovimo aikštelėje ir patalpose turi būti įrengtos vandeniui
nelaidžios grindys, kurias būtų lengva valyti ir dezinfekuoti ir
kurios būtų įrengtos taip, kad nutekėtų naudotas vanduo; įrengta
panaudoto vandens valymo sistema;
• aukciono vieta turi būti aprūpinta sanitarinėmis priemonėmis;
• turi būti užtikrinta žuvų produktų tvarkymo kontrolė;
• laikotarpiu, kai patalpos naudojamos žvejybos produkcijos
demonstravimui ar sandėliavimui, jos neturi būti naudojamos
kitiems tikslams; iškrovimo ir žuvų tvarkymo vietose negali būti
naudojami sunkvežimiai (dėl išmetamųjų dujų); neturi būti jokių
gyvūnų;
• aikštelės ir patalpos turi būti valomos reguliariai ir po kiekvieno
žuvų pardavimo; dėžės – po kiekvieno naudojimo turi būti išvalytos
ir išplautos iš vidaus ir iš išorės geriamuoju arba švariu jūros
vandeniu; pagal poreikį jos turi būti dezinfekuojamos;
• matomose vietose turi būti iškabinti ženklai, draudžiantys rūkyti,
valgyti ir t. t.
• patalpos po naudojimo turi būti laikomos uždarytos tol, kol
kompetentinga institucija mano, kad to reikia;
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• žuvų iškrovimo vietose turi būti įrengtos specialios sandarios
talpyklos iš korozijai atsparių medžiagų žvejybos produkcijai,
netinkamai žmonių maistui, laikyti;
• iškrovimo vietose turi būti įrengtos patalpos žuvų produkcijai
tikrinti. Po iškrovimo arba po pirmojo pardavimo, kaip numatyta
taisyklėse, žuvininkystės produkcija nedelsiant turi būti išgabenta
transporto priemonėmis pagal direktyvoje nurodytus reikalavimus.
4. Jeigu žuvų produkcija po iškrovimo išgabenama ne iš karto, ji gali būti
laikoma tiktai pakankamos talpos šaldomose patalpose, kurios atitinka
privalomus higienos ir bendruosius reikalavimus.
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IV. ŽUVŲ PIRMINIS PARDAVIMAS IR
SUPIRKIMAS
Pardavimas aukcione yra didmeninės prekybos forma, labiausiai paplitusi
senosiose ES valstybėse narėse. Aukcione išryškėja žuvų pasiūla ir paklausa,
žvejai gali gauti aukštesnę kainą ir užsitikrinti didesnes pajamas. Atitinkamoms
tarnyboms paprasčiau kontroliuoti produktų kokybę nuo jūrų gyvūnų sugavimo
iki pateikimo galutiniam vartotojui. Europos Komisija stebi ir vertina ES
prekybos standartų ir produktų atsekamumo įgyvendinimą ES valstybėse narėse.
Europos Komisija tikrino žuvų prekybos standartų ir atsekamumo reikalavimų
taikymą Belgijoje, Kipre, Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Airijoje,
Italijoje, Maltoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Švedijoje,
Jungtinėje Karalystėje. Išvardytose šalyse, išskyrus Švediją, didžioji dalis
sugautų žuvų parduodama aukcionuose. Komisijos išvadose teigiama, kad žuvis
parduodant aukcionuose, jos pagal dydį ir šviežumą rūšiuojamos dažniau, o ne
per aukcionus parduodami produktai paprastai nerūšiuojami. Aukcionuose
užtikrinamas žuvininkystės produktų ženklinimas pagal ES reikalavimus.
Sukoncentravus žuvų pirminį pardavimą (aukcionuose), kontroliuojančioms
institucijoms palengvėja pirminio žuvų pardavimo dokumentų bei žuvų
rūšiavimo pagal dydį ir šviežumą kontrolė. Taigi laimi ir produktų vartotojai.
Portugalijoje (žemyninėje dalyje), Olandijoje ir Ispanijoje parduoti
šviežias žuvis aukcionuose yra privaloma. 1993 m. spalio 12 d. Tarybos
reglamento (EEB) Nr. 2847/93, nustatančio BŽP kontrolės sistemą, 14 straipsnis
nurodo, kad ES valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad visas iškraunamas
laimikis būtų registruojamas, gali reikalauti, kad pirminis pardavimas vyktų
aukcionuose. Kiekviena ES valstybė narė pirminį žuvininkystės produktų
pardavimą aukciono būdu gali padaryti privalomą.
Lietuvoje šviežių žuvų pasiūla per maža. Be to, ilgą laiką žvejų sugautos
žuvys nebūdavo tinkamai apskaitomos, todėl tiksliai nežinota, kas, kur, kada ir
kiek kokių žuvų sugavo, kur šie greitai gendantys maisto produktai iš laivų
iškraunami, kokiomis sąlygomis laikomi, kol pasiekia galutinį vartotoją.
Diskusija apie tai, kas ir kaip Lietuvoje įkurs aukcioną, užsitęsė kelerius
metus. Žvejus vienijančių organizacijų vadovams nesusitarus, kas ir kiek į
projekto įgyvendinimą turėtų investuoti lėšų, žuvų aukciono kūrimo ėmėsi
Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Žvejai jau buvo patvirtinę, kad aukcione jie
parduotų ne mažiau kaip 80 proc. jūrų vandenyse ir ne mažiau kaip 20 proc. –
vidaus vandenyse sugautų žuvų, todėl prašė nevilkinti aukciono statybos.

1. Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2004 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 355
įpareigojo ŽŪM įsteigti bendrovę žuvininkystės produktų aukcionui organizuoti
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ir skirti 1 mln. Lt jos įstatiniam kapitalui formuoti ir steigimo bei administravimo
išlaidoms padengti.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu
Nr. 3D-362 valstybės lėšomis buvo įsteigta UAB „Klaipėdos žuvininkystės
produktų aukcionas“. Tai ūkio subjektas pirminiam žuvininkystės produktų
pardavimui organizuoti ir įvykdyti. Valstybei (ŽŪM) priklauso 100 proc. šios
UAB akcijų, todėl ji kontroliuoja bendrovės veiklą. Dalis aukciono veiklos
priežiūros funkcijų pavesta Žuvininkystės departamentui prie ŽŪM.
ES reikalavimus atitinkantis pirmasis Baltijos valstybėse (Lietuvos,
Latvijos, Estijos) žuvininkystės produktų aukcionas turėjo pakeisti pirminio žuvų
produktų pardavimo sistemą.
Bendrovės steigimo tikslai:
• sukoncentruoti žuvininkystės produktų pasiūlą;
• modernizuoti pirminį žuvų pardavimą;
• palengvinti pirminiam pardavimui patiektų žuvų rūšiavimo pagal
dydžio ir šviežumo kategorijas kontrolę;
• pagerinti šviežios, aukštos kokybės žuvų žaliavos tiekimą žuvų
perdirbimo įmonėms ir mažmeninei prekybai;
• užtikrinti parduodamų žuvų ženklinimą pagal ES reikalavimus;
• užtikrinti žvejų ir supirkėjų sąžiningos konkurencijos sąlygas;
• optimizuoti žuvų kainas;
• padidinti žvejų pajamas.
2005 m. rudenį UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“
NMA pateikė paraišką paramai pagal Lietuvos 2004–2006 m. BPD Kaimo
plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Vandens išteklių apsauga ir plėtra,
žuvininkystė, žvejybos uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba
vidaus vandenyse“ veiklos sritį „Žvejybos uosto įrenginių statyba, plėtra ir
modernizavimas“ gauti. 2006 m. vasario 6 d. paramos sutartimi tarp UAB
„Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ ir NMA pirminio žuvininkystės
produktų aukciono objektų statybai ir įrengimui buvo skirta daugiau kaip
5,6 mln. Lt: trys ketvirtadaliai šios sumos – iš ES struktūrinio fondo
Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės, kita dalis – iš Lietuvos
Respublikos biudžeto.
Aukciono statybos (išnagrinėjus kitų šalių (Danijos, Ispanijos, Jungtinės
Karalystės, Lenkijos) patirtį) Klaipėdos žvejų uostelyje, Smeltalės upės žiotyse,
buvo pradėtos 2006 m. balandžio 8 d. Generalinis aukciono infrastruktūros
statybos rangovas – UAB „Klaipėdos hidrotechnika“. Pagrindiniai subrangovai –
UAB „Selsa“ (elektros montažas, dujinė katilinė, šildymo sistema, santechnika,
pastato vidaus ir lauko apdaila) ir AB „Montuotojas“ (pastato metalo
konstrukcijų gamyba ir montavimas). Objektą padėjo statyti UAB „Rolvika“
(įrengė vėdinimo sistemą ir sumontavo du ledo generatorius), UAB
„Informacinės technologijos“ (įdiegė telekomunikacinę sistemą ir sukūrė
aukciono valdymo programą), UAB „Pristis“ (atliko saugos ir priešgaisrinės
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signalizacijos darbus). Žuvų rūšiavimo ir dėžių plovimo mašinas pagamino ir
sumontavo firma „Filunk“, dėžes žuvims ir plastmasinius padėklus pagamino
firma „Polimoon rongu“.
Žuvininkystės produktų aukciono statyba ir įrengimas truko 14 mėnesių.
Daugiau nei 70 proc. lėšų buvo panaudota statybos ir montavimo darbams, likusi
dalis – įrangai (ir telekomunikacinėms sistemoms).
Pastate buvo sumontuota moderni įranga, prilygstanti Vakarų Europos
analogams. 900 kvadratinių metrų ploto aukcionams vykdyti patalpoje įrengta
260 kvadratinių metrų kompiuterizuota žuvų prekybos salė, sumontuota žuvų
rūšiavimo, ledo gamybos, taros plovimo įranga, įrengtos administracinės
patalpos. Kompiuterizuotoje prekybos salėje iki 30 pirkėjų vienu metu gali sekti
jiems reikalingos žuvų partijos kainas ir pirkti pasirinktą produktą. Informacinė
žuvų pardavimo sistema parodo, kokiame žvejybos rajone ir kada sugautos
parduodamos žuvys.
Aukciono metu paskelbta žuvininkystės produktų pradinė kaina
palaipsniui mažinama tol, kol žuvininkystės produktų supirkėjas ar jo įgaliotas
asmuo sustabdo kainos mažėjimą ir įsigyja produktus už sustabdymo momentu
pasiūlytą ir užfiksuotą kainą.
Aukcionui skirtose patalpose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
specialistai gali patikrinti, ar žuvys šviežios, neužkrėstos.
Buvo numatyta, kad aukcionas pradės veikti 2007 m. pradžioje, tačiau dėl
užsitęsusių finansinės paramos administravimo procedūrų statybos ir įrengimo
darbai buvo baigti gegužės mėnesį.
ES reglamentas 2007 m. apribojo menkių žvejybos Baltijos jūroje
laikotarpius. Žvejai tuo laikotarpiu buvo sustabdę šių žuvų žvejybą, todėl
negalėjo tiekti menkių aukcionui. Žuvininkystės produktų aukcionas veiklą pagal
paskirtį pradėjo vykdyti 2007 m. rugsėjo 20 d. Aukciono būdu vyksta didmeninė
prekyba Baltijos jūroje sugautomis žuvimis, tačiau numatoma prekiauti ir Atlanto
vandenyne sužvejotomis bei gėlavandenėmis žuvimis.
Pirmąją prekybos dieną aukciono būdu teparduota 2,3 t menkių.
Iki 2007 m. pabaigos įvyko 13 žuvininkystės produktų aukcionų. Jų metu
parduota 80 t žuvų – menkių, šprotų, strimelių ir lašišų (visoms šioms rūšims
nustatytos sugavimo kvotos). Daugiausia aukcione parduota menkių – apie 68
proc., per 24 proc. – šprotų.
2007 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais UAB „Klaipėdos žuvininkystės
produktų aukcionas“ pardavė 66,5 proc. Lietuvos teritorijoje iškrautų žuvų.
2007 m. ne Lietuvoje buvo iškrauta 5 proc. Lietuvos žvejų sugautų Baltijos
menkių.
Vidutinė Baltijos menkių kaina Klaipėdos žuvininkystės produktų
aukcione svyravo nuo 5,60 Lt už kilogramą rugsėjį iki 6,87 Lt už kilogramą
gruodį.
UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ yra tarpininkas tarp
žvejų ir supirkėjų, vykdant pirminį žuvininkystės produktų pardavimą ir
supirkimą. Aukcione žuvininkystės produktų kainos formuojasi priklausomai nuo
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pasiūlos ir paklausos: prieš kiekvieno aukciono pradžią aukciono organizatorius
sužino atitinkamų rūšių žuvų kainas kitų valstybių aukcionuose, susisiekia su
supirkėjais, o įvykus aukcionui, palygina kainas su tą dieną buvusiomis kitose
valstybėse. Parduodamus aukcione žuvininkystės produktus pirminiai
žuvininkystės produktų supirkėjai gali pirkti internetu. UAB „Klaipėdos
žuvininkystės produktų aukcionas“ organizuojamuose pardavimuose dalyvauja
supirkėjai iš Lietuvos ir užsienio šalių. UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų
aukcionas“ apmokestina tarpininkavimo paslaugas parduodant žuvininkystės
produktus aukcione 6,5 proc.: 3 proc. mokestis nuo parduotos žuvies kainos
imamas iš žvejų ir 3,5 proc. – iš supirkėjų.
Parduodant žuvis aukciono būdu, žymiai pagerėjo Baltijos jūroje sugautų
žuvų apskaita, pirminio šviežių žuvų pardavimo sąlygos, žuvų išteklių
panaudojimo kontrolė.
2007 m. gruodžio 31 d. Žuvininkystės departamente prie ŽŪM buvo
120 registruotų pirminių supirkėjų iš 11 valstybių. Didžiąją dalį – 58,3 proc.
(70 supirkėjų) sudarė Lietuvos juridiniai asmenys, 15,8 proc. (19 supirkėjų) –
Latvijos, 5,8 proc. (7 supirkėjai) – Lenkijos, po 4,2 proc. (5 supirkėjai) –
Kaliningrado srities, Baltarusijos ir Ukrainos, 3,3 proc. (4 supirkėjai) – Rusijos,
1,7 proc. (2 supirkėjai) – Gruzijos, po 0,8 proc. (1 supirkėjas) – Estijos,
Bulgarijos ir Prancūzijos.

2. Žuvininkystės produktų atsekamumas
Dėl žuvų perdirbimo pramonės žaliavų kilmės, perdirbimo ir pardavimo
globalizacijos išaugo produktų atsekamumo poreikis. Pailgėjo tiekimo grandinė
ir susidarė palankesnės sąlygos žuvininkystės produktams prarasti kokybę ir tapti
potencialiai žalingiems vartotojų sveikatai. Kad būtų užtikrinta produktų kokybė
ir sauga, visoms tiekimo grandinės grandims ir vartotojams reikia teikti daugiau
informacijos apie produktų kilmę bei perdirbimą.
Gamybos grandinė yra tęstinis procesas, prasidedantis ištekliais
(pirminiais produktais) ir pasibaigiantis vartotojais.
Nustačius maisto saugos pažeidimų, paprastėja produktų išėmimas iš
apyvartos, nes potencialiai žalingų medžiagų šaltiniai gali būti greitai
identifikuojami, o panašūs potencialiai žalingi produktai – greitai pašalinami iš
tiekimo grandinės. Galimybė atsekti žalingą šaltinį, iš kurio buvo pagamintas
produktas, leidžia parengti kontrolės priemones, kurios užkirstų arba bent
sumažintų pažeidimo pasikartojimo tikimybę, tampa įmanoma nustatyti ir išimti
iš apyvartos visus potencialiai žalingus produktus ir taip sumažinti iki minimumo
žalą vartotojams. Žala vartotojams savo ruožtu gali neigiamai paveikti vartotojų
nuomonę apie tam tikrą produktą ir sumažinti jo pardavimą.
Siekiant užtikrinti produktų saugą ir kokybę, ES buvo priimti teisės aktai,
nustatantys gamintojų, perdirbėjų ir mažmenininkų įsipareigojimus už produktų
saugą ir kokybę.
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ES teisės aktai susiję ir su bendru maisto produktų, ir su žuvininkystės
produktų atsekamumu. 1989 m. birželio 14 d. direktyvoje 89/396/EEB įteisintas
reikalavimas, kad visi maisto produktai būtų paženklinti partijos numeriu;
sąvoka „partija“ šioje direktyvoje apibrėžiama kaip vienodomis sąlygomis
pagaminto arba supakuoto parduoti skirtų maisto produkto vienetų grupė. Jei
maisto produktas buvo iš anksto supakuotas, jis turi būti paženklintas etikete, jei
nebuvo – pridedami atitinkami dokumentai.
1991 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2092/91 dėl
ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant
žemės ūkio ir maisto produktų buvo sudaryta galimybė parengti nacionalines
ekologinės akvakultūros nuostatas, įskaitant atsekamumą.
1991 m. liepos 22 d. direktyva 91/493/EEB nustato specifinius higienos
reikalavimus žuvų perdirbimo pramonei.
Pagrindinis bet kurios atsekamumo sistemos komponentas yra produktų
ženklinimas. 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl
bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo teisiniai
reikalavimai sudaro dalį BŽP, kuria siekiama stabilizuoti šių produktų rinkas ir
nustatyti tam tikrus vartotojams parduodamų žuvų produktų žymėjimo ir
ženklinimo etiketėmis reikalavimus. Nustatoma, kad tam tikras produktų
kategorijas, įskaitant šviežias žuvis, reikia ženklinti nurodant:
• rūšies bendrinį ir lotynišką pavadinimus;
• pagaminimo būdą: sugauta jūrose, vidaus vandenyse ar išauginta
ūkiuose;
• sugavimo vietą; Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija
(FAO) apibrėžė jūrų ir vidaus vandenų žvejybos teritorijas ir šalis,
kuriose produktai pagaminami.
2001 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2065/2001 nustatė
išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 taikymo taisykles,
reglamentuojančias vartotojų informavimą apie žuvininkystės ir akvakultūros
produktus.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002 nustatė
maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, su maisto saugos
klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002-02-01).
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V. ŽUVŲ PERDIRBIMAS.
VIDAUS IR UŽSIENIO PREKYBA
1. Žuvų perdirbimas
Įstojus į ES, Lietuvos žuvų perdirbamoji pramonė įžengė į naują raidos
laikotarpį. ES maisto produktams nustatyti griežti saugos ir kokybės
reikalavimai. Geros kokybės produktus gali gaminti aukštos gamybos kultūros
įmonės. Todėl dar pasirengimo stoti į ES laikotarpiu buvo sutelktos pastangos,
kad Lietuvos žuvų produktai būtų konkurencingi ES bendrojoje rinkoje. Daugelis
Lietuvos teisės aktų, reglamentuojančių maisto saugą ir produktų kokybę,
atitinka EB teisyną. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas, Lietuvoje
patvirtintos higienos normos, ŽŪM patvirtinti privalomieji maisto produktų
kokybės reikalavimai ir techniniai reglamentai parengti, atsižvelgiant į ES
direktyvų nuostatas, tarptautinius susitarimus ir FAO Codex Alimentarius
komisijos rekomendacijas.
Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo žuvų perdirbimo pramonės
įmonėse buvo daug investuojama. Naujos technikos ir technologijų taikymas
sudarė sąlygas kelti darbo našumą, gerinti produktų asortimentą ir kokybę.
Lietuvos žuvų produktų gamintojai sugebėjo reaguoti į pasikeitimus rinkoje,
daug dėmesio skyrė rinkodaros priemonėms, ieškojo rinkų savo produktams.
2007 m. Lietuvoje buvo 38 žuvų perdirbimo įmonės (2006 m. – 37), iš
kurių 37 turėjo sertifikatus tiekti produkciją į ES (2006 m. – 34), 7 įmonės turėjo
leidimus prekiauti savo pagaminta produkcija NVS šalyse (2006 m. – 7),
3 įmonės galėjo tiekti produkciją tik Lietuvos rinkai (2006 m. – 3), 1 įmonei
buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis veterinariniams reikalavimams
įgyvendinti (2006 m. – 3).
Daugiausia žuvų produktų pagamina šios Lietuvos įmonės arba įmonių
grupės: UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, UAB „Norvelita“, UAB
„Lignesa“, UAB „Vičiūnai ir partneriai“, UAB „Espersen Lietuva“, UAB
„Plungės šaltis“, UAB „Edega“. Pagrindinė žuvų konservų gamintoja Lietuvoje
yra UAB „Baltijos delikatesai“.
Pagrindinės žuvų perdirbimo įmonių gamybos kryptys – sušaldytų,
sūdytų, rūkytų žuvų, žuvų konservų, preservų su padažais, garnyrais ir priedais,
įvairių surimio produktų ir kulinarinių žuvų produktų gamyba.
Per 2004–2007 m. žuvų perdirbimo įmonės pagamino trečdaliu daugiau
produktų. Dauguma žuvų perdirbimo įmonių žaliavą perdirbimui importuoja, o
didžiąją dalį (iki 80 proc.) pagamintų žuvų produktų eksportuoja.
2007 m., palyginti su 2006 m., žuvininkystės produktų, skaičiuojant pagal
kiekį, pagaminta 12,1 proc., o pagal vertę – 21,9 proc. daugiau. Džiovintų ir
vytintų žuvų produktų kiekis padidėjo net 142,3 proc., kulinarinių žuvų gaminių –
70 proc., rūkytų žuvų produktų – 54,8 proc., sūdytų ir marinuotų produktų
41,9 proc., konservų – 34,7 proc. daugiau.
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6 lentelė. Žuvų perdirbimo įmonių pagaminti žuvininkystės produktai
2005–2007 m.
Produkto pavadinimas

2005

2006

2007

Pagaminta, iš viso, t
iš jų:
atšaldyti žuvų produktai
sušaldyti žuvų produktai
sūdyti ir marinuoti žuvų produktai
rūkyti žuvų produktai
džiovinti ir vytinti žuvų produktai
kulinariniai žuvų gaminiai
aromatizuoti jūrų produktai
konservai
kiti žuvų gaminiai
Gaminių vertė, iš viso, mln. Lt

65 661,4

65 769,2

73 736,9

776,5
13 958,9
11 290,6
3 401,3
76,7
4 415,9
25 206,0
942,8
5 592,7

820,2
13 729
11 313
4 834,5
439
6 643
25 596
1 116,6
1 277,9

868,2
14 221,9
16 051
7 484,8
1 063,6
11 295,5
20 572,1
1 504,3
675,5

401,4

405,3

494,5

Šaltinis: Žuvininkystės departamento prie ŽŪM duomenys.

Aromatizuoti jūrų produktai 2006 ir 2007 m. sudarė didžiausią dalį –
atitinkamai beveik 39 ir 28 proc. – visų žuvų perdirbimo įmonių produktų. Šių
produktų gamyba 2007 m., palyginti su 2006 m., sumažėjo beveik 20 proc.
Antroje vietoje pagal gamybos kiekį buvo sūdyti ir marinuoti produktai.
Jie 2006 m. sudarė 17,2 proc., 2007 m. – 21,8 proc. visų žuvų perdirbimo įmonių
pagamintų produktų. Daugiausia sūdomos ir marinuojamos yra silkės, lašišos,
strimelės, šprotai ir kitos jūrų žuvys.
Trečioje vietoje pagal pagamintą kiekį yra sušaldyti žuvų produktai, jie
2006 m. sudarė – 21,0 proc., 2007 m. – 19,3 proc. visų žuvų perdirbimo įmonių
pagamintų produktų. Daugiausia sušaldytų žuvų produktų pagaminama iš įvairių
jūrų žuvų (menkių, šprotų, jūrų lydekų).
Kulinariniai žuvų gaminiai 2006 m. sudarė 10,1 proc., 2007 m. –
15,3 proc. visų žuvų perdirbimo įmonių pagamintų produktų.
Rūkyti žuvų produktai 2006 m. sudarė 7,4 proc., 2007 m. – 10,2 proc. visų
žuvų perdirbimo įmonių pagamintų produktų. Lietuvos žuvų perdirbimo įmonės
daugiausia rūko lašišas, skumbres, strimeles, silkes, jūrų lydekas, karšius,
Baltijos šprotus ir kitas jūrines ir gėlavandenes žuvis.
Konservai 2006 m. sudarė 1,7 proc., 2007 m. – 2 proc. visų žuvų
perdirbimo įmonių pagamintų produktų. Džiovinti ir vytinti žuvų produktai
2006 m. – 0,7 proc., 2007 m. – 1,4 proc. visų žuvų perdirbimo įmonių pagamintų
produktų. Atšaldyti žuvų produktai 2006 ir 2007 m. – apie 1,2 proc. visų žuvų
perdirbimo įmonių pagamintų produktų.
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2. Vidaus ir užsienio prekyba
Statistikos departamento duomenimis, 2006 m. į Lietuvą importuota
žemės ūkio ir maisto produktų už 4934 mln. Lt, 2007 m. – už 6072 mln. Lt.
2006 m. žuvys ir jų produktai sudarė 477,4 mln. Lt importo vertės,
2007 m. – 565,7 mln. Lt. 2006 m. įvežta 82,1 tūkst. t žuvų ir jų produktų,
2007 m. – 93,4 tūkst. t. 2007 m. į Lietuvą importuota 83,2 tūkst. t žuvų už
495,3 mln. Lt ir 10,2 tūkst. t žuvų produktų už 70,4 mln. Lt.
2007 m. didžiausią žuvų, vėžiagyvių, moliuskų importo struktūros dalį
sudarė žuvų filė ir kita žuvų mėsa (49 proc. importo vertės), sušaldytos
(25 proc.), šviežios ir atšaldytos (21 proc.) žuvys. Daugiausia žuvų filė atvežta iš
Islandijos, JAV, Kinijos, Vietnamo, Norvegijos, sušaldytų žuvų – iš Rusijos,
Nyderlandų, Norvegijos, Ispanijos, šviežių ir atšaldytų žuvų – iš Švedijos,
Latvijos, Vokietijos, Danijos.
Didžioji dalis Lietuvos žvejų sugaunamų žuvų yra prekinė produkcija.
Lietuvoje vykusi ekonominė reforma darė poveikį maisto produktų, tarp jų ir
žuvų produktų, rinkai. Keitėsi pastarosios vidaus rinkos poreikiai, importo ir
eksporto apimtys.
Savos žvejybos žuvų, tiekiamų šalies įmonėms perdirbti ir tiesiogiai
parduoti, vidaus rinkoje kiekis tesudaro apie ketvirtadalį poreikio. Didėja
perdirbtos, turinčios didesnę pridedamąją vertę, produkcijos poreikis. Žuvų ir jų
produktų rinkos poreikiai šalyje yra patenkinami, tačiau reikėtų platesnio šviežių
ir atvėsintų vietinių žuvų asortimento.
Situacija šalies vidaus rinkoje keitėsi. Statistikos departamento
duomenimis, 2006 ir 2007 m. daugiau kaip trečdalis namų biudžeto išlaidų buvo
skirta maisto produktams įsigyti. Išlaidos maistui išlieka vyraujanti šeimos
biudžeto išlaidų pozicija. Vartojimo lygis parodo gyventojų perkamąją galią,
kuri, Eurostato duomenimis, 2007 m. Lietuvoje buvo 1,7 karto žemesnė nei ES
valstybių vidurkis. Lietuvos gyventojas daugiau suvartojo pigesnių produktų –
bulvių, kruopų ir kitų grūdų produktų, o žuvų, mėsos, pieno, cukraus – mažiau.
Tačiau ir Lietuvos gyventojų perkamoji galia didėjo, todėl pirkėjai galėjo įsigyti
daugiau vertingesnių maisto produktų. Augantys vidaus rinkos poreikiai ir
didėjančios eksporto galimybės skatino žuvininkystės produktų gamybą.
Statistikos departamento duomenimis, 2006 m. Lietuva eksportavo žemės
ūkio ir maisto produktų už 5445 mln. Lt, 2007 m. – už 7352 mln. Lt. Tarp jų
žuvų produktų – atitinkamai už 570,6 mln. Lt (87,5 tūkst. t) ir 635,1 mln. Lt
(101,6 tūkst. t). 2007 m. eksportuota 66,2 tūkst. t žuvų už 333,2 mln. Lt ir
35,4 tūkst. t žuvų produktų už 301,9 mln. Lt.
Žuvys ir jų produktai sudarė 10,5 ir 8,6 proc. eksportuotų žemės ūkio ir
maisto produktų vertės. Maisto produktų užsienio prekyboje pagal vertę žuvys ir
jų produktai 2007 m. užėmė trečiąją vietą – po pieno ir jo produktų bei vaisių ir
uogų (įskaitant didelį pastarųjų produktų reeksportą). Iki Lietuvos įstojimo į ES
didėjo Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksportas ne į Vakarų, o į Rytų
šalis. Verslininkams buvo sunku įsitvirtinti rinkose, nes eksportas į Vakarų šalis
buvo varžomas nustatytų produkcijos įvežimo kvotų, teko konkuruoti su Vakarų
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valstybių pateikiama rinkai žuvų produkcija. Su Vakarų šalimis prekyba vyko
vienpusiškai – Lietuvai importuojant žuvis ir jų produktus.
Pagrindinį eksportuojamų produktų asortimentą sudaro surimio produktai,
vakuume įpakuotų šaldytų žuvų filė. Kitų grupių produktai – atšaldytos ir
sušaldytos, sūdytos, rūkytos žuvys bei kulinariniai gaminiai iš silkių ir skumbrių
daugiausia parduodami vidaus rinkoje.
Užsienio prekybos žuvimis ir jų produktais balansas nuo 2003 m. buvo
teigiamas.
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1 pav. Lietuvos užsienio prekybos žuvimis ir žuvų produktais vertė
2005–2007 m., mln. Lt
2006 m. eksportuotų žuvininkystės produktų vertė viršijo importą
93,2 mln. Lt, 2007 m. – 69,4 mln. Lt (eksporto vertė 2006 m. viršijo importuotos
produkcijos vertę 19,5 proc., 2007 m. – 12,3 proc.). Net 87–88 proc. importo
struktūros sudarė žuvų vertė ir tik 12–13 proc. žuvų produktų, o eksporto
struktūroje pastarieji sudarė net 47–51 proc. Tai rodo, kad Lietuvos
žuvininkystės konkurencingumas buvo sėkmingai didinamas.
Lietuva yra viena iš nedaugelio ES valstybių narių, kurios prekybos žuvų
produktais balansas yra teigiamas (7 lentelė).
2006 m. žuvų ir jų produktų eksportuota į 48 pasaulio šalis, tarp jų į 24 ES
valstybes nares. 2006–2007 m. daugiausia žuvų ir jų produktų išvežta į Daniją,
Estiją, Ukrainą, Jungtinę Karalystę, Lenkiją, Ispaniją, Italiją, Portugaliją. 81 proc.
produkcijos eksportuota į ES šalis, apie 18 proc. – į NVS ir apie 1 proc. – į kitas
šalis.
Gaminių iš žuvų eksportuota į ES valstybes nares – Vokietiją, Prancūziją,
Portugaliją, Italiją, Ispaniją, Latviją, Estiją. Prekyba šiais maisto produktais vyko
su 9 NVS valstybėmis, į jas buvo eksportuojama pigesnių produktų – sušaldytų
žuvų, žuvų filė.
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7 lentelė. Lietuvos užsienio prekyba žuvimis ir žuvininkystės produktais
2005–2007 m.

Importas, iš viso
žuvys
žuvų produktai
Eksportas, iš viso
žuvys
žuvų produktai
Balansas

Pokytis, proc.
(2005=100 proc.)

Kiekis ir vertė

Importo ir eksporto
rodikliai

2005

2006

2007

2006

2007

kiekis, tūkst. t
vertė, mln. Lt
kiekis, tūkst. t
vertė, mln. Lt
kiekis, tūkst. t
vertė, mln. Lt

92,4
472,2
82,6
427,5
9,8
44,7

82,1
477,4
72
414,8
10,1
62,6

93,4
565,7
83,2
495,3
10,2
70,4

88,9
104,1
87,2
97,0
103,1
140,0

101,1
114,8
100,
115,9
104,1
157,5

kiekis, tūkst. t
vertė, mln. Lt
kiekis, tūkst. t
vertė, mln. Lt
kiekis, tūkst. t
vertė, mln. Lt

92
513,2
57,4
260,5
34,6
252,7

87,5
570,6
50,4
277,3
37,1
293,3

101,6
635,1
66,2
333,2
35,4
301,9

95,1
111,2
87,8
106,4
107,2
116,1

110,4
123,8
115,3
127,9
102,3
119,5

41,0

93,2

69,4

227,3

169,3

mln. Lt

Daugiausia žuvų buvo vežama į Latviją ir Lenkiją. Į šias valstybes
2007 m. buvo išvežta 96 proc. eksportuotų žuvų. Mažiau žuvų atskirais metais
eksportuota į Rusiją, Vengriją, Vokietiją, Švediją, Olandiją.
Lietuva eksportavo nemažai akvakultūros bendrovių išaugintų žuvų. 2006
ir 2007 m. išvežta atitinkamai 20,7 proc. (413,7 t) ir 54,1 proc. (1204,9 t) visos
prekinės tvenkinių žuvų produkcijos. Akvakultūros produkcija sudarė apie
2 proc. eksportuotų žuvų ir jų produktų.
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VI. BALTIJOS JŪROS LAIVYNO EKONOMINĖ
VEIKLA
Žvejyba atviroje Baltijos jūros dalyje. Lietuvos žvejai Baltijos jūroje
daugiausia žuvų sugauna 25–29 žvejybos rajonuose. Tarp atviroje Baltijos jūros
dalyje sužvejojamų žuvų vyrauja 4 pagrindinės žuvų rūšys: menkės, šprotai,
strimelės ir plekšnės. Daugiausia šprotų sužvejojama 28–29 žvejybos rajonuose,
menkių – 26 rajone (ties Lietuvos krantais).
Daugiausia pajamų gaunama iš menkių žvejybos (2005–2006 m. – per
70 proc.). Geriau išnaudojus šprotų žvejybos kvotas, išaugo pajamos už šios
rūšies žuvis. Didėjo jų dalis sugautų žuvų vertės struktūroje (nuo 17,5 proc.
2005 m. iki 31 proc. 2007 m.). Gerėjo ir visų kvotuojamų žuvų rūšių (išskyrus
lašišas) kvotų panaudojimas: nuo 46 proc. 2005 m. iki 91 proc. 2007 m. (kai
buvo panaudota 90 proc. šprotų žvejybos kvotos).
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2 pav. Atviroje Baltijos jūros dalyje 2005–2007 m. sugautų žuvų vertė, mln.
Lt (2007 m. kainomis)
Šaltinis: LAEI perskaičiuota vadovaujantis Lietuvos žvejybos pastangų 2008–2009 m. reguliavimo planu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 3D-552.

Analizuojant kiekvienų metų veiklos rezultatus, remiantis Lietuvos
nacionaline žuvininkystės duomenų rinkimo programos duomenimis, žvejybos
laivynas yra suskirstomas į grupes pagal naudojamus žvejybos įrankius ir laivų
dydį. Kiekvienos laivų grupės pajamos apskaičiuojamos, atsižvelgiant į faktinį
sugautą žuvų kiekį ir vidutines pirminio pardavimo žuvų rinkos kainas. Išlaidos
nustatomos, apklausiant žvejybos įmones. Anketų duomenys apdorojami,
naudojant statistinius – matematinius metodus.
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Iki 2005 m., kai, pasinaudojus ES Žuvininkystės orientavimo finansinio
instrumento (ŽOFI) teikiama parama, Lietuvos žvejybos laivai buvo pradėti
nurašinėti į metalo laužą, atviroje Baltijos jūroje dominavo laivai, naudojantys
2 tipų pagrindinius žvejybos įrankius: tralus ir tinklus. Tačiau po žvejybos laivų
skaičiaus mažinimo tinklais žvejojančių laivų sumažėjo nuo 19 (2004 m.) iki 3
(2007 m.). Tačiau dėl mažėjančių menkių žvejybos galimybių ir didesnio
pelaginių žuvų rūšių (šprotų ir strimelių) kvotų panaudojimo susidarė naujas
žvejybos segmentas – pelaginiais tralais žvejojantys laivai, kurių skaičius išaugo
nuo 3 (2005 m.) iki 7 (2007 m.).
Atviroje Baltijos jūroje tralais žvejojančių laivų pelningumas 2005 m.
siekė beveik 17 proc., o 2007 m. sumažėjo iki 7 proc. Toks spartus pelningumo
kritimas siejamas su pasikeitusia vertinimo metodologija ir administracinių
išlaidų apskaitymu, vertinant 2007 m. žvejybos laivų ekonominius veiklos
rezultatus. Tralais žvejojančių laivų administracinės veiklos sąnaudos 2007 m.
sudarė daugiau nei 20 proc. visų išlaidų (3 pav.).
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3 pav. Baltijos jūroje 2005–2007 m. tralais žvejojusių laivų išlaidų struktūra, proc.
Šaltiniai: LAEI, Lietuvos nacionalinė duomenų rinkimo programa.

Nuo 2004 m. Lietuvoje sparčiai augo darbo užmokestis. Tai paveikė ir
žuvininkystės sektorių – skaičiuojant vidutiniškai 1 žvejojusiam laivui, išlaidos
darbo užmokesčiui išaugo nuo 128,4 tūkst. Lt 2005 m. iki 220,9 tūkst. Lt
2007 m., t. y. 72 proc.
Dėl menkių žvejybos dienų mažinimo 2005–2007 m. sumažėjo vidutinės
laivo žvejybos pastangos per metus, tačiau pasikeitė ir iškraunamų žuvų
struktūra. 2005 m. menkės sudarė 37 proc. šių laivų grupės laimikio, 2007 m. –
58 proc. Didėjo ir per vieną žvejybos dieną sugaunamų menkių kiekis. Išlaidų
degalams mažėjimas 2007 m. siejamas su laivų žvejybos intensyvumo (žvejybos
dienų) mažinimu ir žvejybos produktyvumo augimu. Vidutiniškai per vieną
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žvejybos dieną degalams buvo išleista: 2005 m. – 0,89 tūkst. Lt, 2006 m. –
1,26 tūkst. Lt, 2007 m. – 1,21 tūkst. Lt. Išlaidos degalams sparčiai išaugo po
degalų kainų šuolio tarptautinėje rinkoje 2005 m.
2004–2006 m. sumažinus žvejybos pajėgumus atviroje Baltijos jūroje ir
tuo pačiu sumažėjus tralais žvejojančių laivų skaičiui (2004 m. – 38 laivai,
2007 m. – 21), gerokai išaugo vidutiniai šių laivų grupės vieno laivo menkių
sugavimai: 2004 m – 62 t, 2006 m. – 98 t, 2007 m. – 96 t. Bendri šios laivų
grupės menkių sugavimai per tą patį laikotarpį sumažėjo 15 proc. Per 1 žvejybos
dieną sugauta 2,7 karto daugiau menkių (nuo 378 iki 1034 kg). Vidutinės
1 dienos žvejybos pajamos taip pat smarkiai išaugo (daugiau nei 2,5 karto) nuo
655 Lt 2004 m. iki 1677 Lt 2007 m.
Žvejyba Baltijos jūros priekrantėje. Baltijos jūros priekrantėje
2005–2007 m. žvejojo apie 100 įmonių, kurių iškraunamų žuvų kiekis
šiuo laikotarpiu sumažėjo 96 t (nuo 409 t iki 313 t). Labiausiai tam įtakos turėjo
stintų žvejybos rezultatai. Iškraunamų stintų kiekis nuo 2005 m. iki 2007 m.
sumažėjo beveik tris kartus (2007 m. – dėl nepalankių šios rūšies žuvų žvejybai
sąlygų). Menkių priekrantėje minėtu laiku sugauta 26 t daugiau (2005 m. – 112 t,
2007 m. – 138 t).
Stintos ir menkės yra pagrindinis priekrantės žvejų pajamų iš žvejybos
šaltinis. Pajamos iš menkių žvejybos pajamų struktūroje išaugo nuo 32 proc.
2005 m. iki 56 proc. 2007 m. Tačiau dėl sumažėjusios stintų žvejybos pajamos iš
šių žuvų sumažėjo nuo 44 proc. 2005 m. iki 20 proc. 2007 m. Taip pat
priekrantėje žvejojamos strimelės, sterkai, otai, plekšnės ir kitos žuvų rūšys,
kurių vertė sudaro 19–24 proc. pajamų. Baltijos jūros priekrantėje sugautų žuvų
rūšių vertės dinamika 2005–2007 m. pateikta 4 paveiksle.
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4 pav. Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje 2005–2007 m. sugautų žuvų vertė,
tūkst. Lt
Šaltinis: LAEI perskaičiuota vadovaujantis Lietuvos žvejybos pastangų 2008–2009 m. reguliavimo planu,
patvirtintu LR žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 3D-552.
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Baltijos jūros priekrantėje žvejojančių žvejų pajamos iš žvejybos
2005–2007 m. sumažėjo nuo 1,7 iki 1,2 mln. Lt. Įmonės žvejojo vis mažiau, tuo
pačiu mažėjo ir išlaidos. Dalis priekrantėje žvejojančių įmonių žvejoja ir Kuršių
mariose, todėl galėjo gauti papildomų pajamų iš žvejybos šiame vandens
telkinyje. Įgulos darbo užmokestis sudaro didžiausią (2006 m. – 44 proc.,
2007 m. – 69 proc.) išlaidų struktūros dalį. Kitą, labai svarbią vietą išlaidų
struktūroje užima išlaidos degalams. Priekrantės žvejų laivams ir valtims
nuplaukti į žvejybos vietą yra žymiai arčiau, o tinklams ir gaudyklėms tikrinti
nereikia papildomos variklio apkrovos, todėl degalų, žvejojant priekrantėje,
reikia mažiau nei atviroje Baltijos jūros dalyje.
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5 pav. Baltijos jūros priekrantėje 2005–2007 m. žvejojusių laivų išlaidų struktūra, proc.
Šaltiniai: LAEI, Lietuvos nacionalinė duomenų rinkimo programa.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programoje
numatyta sumažinti priekrantėje žvejojančių laivų bendrąją talpą.
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VII. PARAMA ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI
2006 m. buvo įsteigtas EŽF (2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1198/2006), iš kurio teikiama ES parama valstybių narių žuvininkystės
sektoriams 2007–2013 m. Šio fondo paramos teikimo tikslai:
- remti BŽP, siekiant užtikrinti tokį gyvųjų vandens išteklių naudojimą,
kuris leistų sukurti būtinas sąlygas ekonominiam, aplinkos ir socialiam
tvarumui;
- didinti veikiančių struktūrų konkurencingumą ir žuvininkystės
sektoriaus įmonių ekonominį gyvybingumą;
- remti aplinkos ir gamtos išteklių apsaugą.
Lietuva parengė 2 strateginius programinius dokumentus: Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. nacionalinį strateginį planą, patvirtiną
2007 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 654, ir
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programą, patvirtintą
Europos Komisijos sprendimu Nr. C/2007/6703.
Programos priemonėms gyvendinti numatyta skirti 246,0 mln. Lt (iš EŽF –
188,9 mln. Lt, nacionalinio biudžeto – 57,1 mln. Lt). Bendrasis programos
tikslas, kurį tikimasi pasiekti iki 2013 m., yra žuvininkystės sektoriaus plėtra ir
konkurencingumo didinimas, užtikrinant ekonominį, aplinkos ir socialinį
tvarumą, žuvų išteklių tausojimą ir atkūrimą.
2004–2006 m. laikotarpiu parama buvo teikiama ir iš ŽOFI. Minėtu
laikotarpiu Lietuvos žuvininkystės sektoriui iš ŽOFI ir nacionalinio biudžeto lėšų
remti skirta 60 mln. Lt.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. vasario 13 d. priėmė nutarimą
Nr. 190 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus
2007–2013 metų veiksmų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ (Žin., 2007,
Nr. 22-840). Žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakyme Nr. 3D-339
(Žin., 2007, Nr. 83-3404) patvirtintos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus
2007–2013 m. veiksmų programos administravimo taisyklės.
Parama Lietuvos žuvininkystės sektoriui 2007–2013 m. laikotarpiu
teikiama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų
programos 5 prioritetines kryptis ir 17 priemonių. Paraiškas buvo numatyta
pradėti rinkti 2008 m. viduryje.
I prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo
priemonės“ tikslas – suderinti žvejybos pajėgumus ir galimybes bei sukurti
modernų, konkurencingą ir efektyvų žvejybos laivyną. Parama skiriama pagal
4 priemones:
1 priemonė „Laivų žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui“ skirta
atiduoti žvejybos laivus į metalo laužą arba pakeisti jų veiklą. Šiuo laikotarpiu
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prioritetas bus teikiamas priekrantės žvejybos laivams. Siekiant suderinti žvejybos
pajėgumus su esamais žuvų ištekliais, pagal šią priemonę bus teikiama parama:
• laivų žvejybinės veiklos nutraukimui visam laikui, atiduodant laivus į
metalo laužą;
• žvejybos laivų veiklos keitimui.
Paramos gavėjai – žuvininkystės įmonės, veikiančios Baltijos jūros
priekrantėje arba fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems nuosavybės teise
priklauso žvejybos laivai, įregistruoti Bendrijos žvejybos laivyno registre.
Abiem atvejais, pasinaudojęs ES parama ir nutraukęs žvejybinę veiklą,
laivas bus išbrauktas iš Bendrijos žvejybos laivų registro be teisės sugrįžti ar į jo
vietą įrašyti kitą laivą.
2 priemonė „Laikinas žvejybinės veiklos nutraukimas“ skirta
kompensuoti žvejybos įmonėms patirtus nuostolius, kai priverstinai sustabdoma
žvejybos veikla. Paramos gavėjai – žvejybos įmonės, vykdančios žvejybą
tolimuosiuose žvejybos rajonuose ir Baltijos jūroje.
3 priemonė „Žvejybos laivų modernizavimas“ skirta pagerinti žvejybos
laivų saugą ir darbo, sanitarines sugautų žuvų laikymo sąlygas, užtikrinant
žuvininkystės produktų kokybę ilgesnį laiką, pakeisti variklius į
ekonomiškesnius, mažiau kuro naudojančius, įdiegti didesnio selektyvumo
žvejybos metodus, siekiant sumažinti nepageidaujamą kitų žuvų priegaudą,
neigiamą poveikį aplinkai, apsaugoti laimikį ir įrankius nuo laukinių plėšrūnų.
Paramos gavėjai – žvejybos laivų savininkai ir žvejybos įmonės, vykdančios
verslinę žvejybą tolimuosiuose žvejybos rajonuose ir Baltijos jūroje.
Pagal 4 priemonę „Socialinio ekonominio pobūdžio priemonės“ bus
išmokamos kompensacijos žvejams, netekusiems darbo dėl laivo žvejybinės
veiklos nutraukimo visam laikui, kurie ne trumpiau kaip 12 mėnesių per
pastaruosius dvejus metus dirbo žvejais žvejybos laivuose ar, Baltijos jūros
priekrantės žvejybos atveju, žvejybos įmonėse, kurios žvejybos veikla buvo
nutraukta visam laikui. Siekiant sumažinti neigiamas socialines pasekmes, kurios
gali kilti dėl žvejybos sektoriaus reformavimo, bus sudaryta galimybė anksčiau
laiko pasitraukti iš žvejybos sektoriaus 55 m. ar vyresnio amžiaus žvejams, kurie
išdirbo žuvininkystės sektoriuje ne mažiau nei 10 m. Bus teikiama parama
jaunesniems kaip 40 m. asmenims, norintiems pirmą kartą įgyti žvejybos laivo
nuosavybę ar jos dalį.
II prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse,
žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ tikslas –
plėtoti akvakultūrą, suderinti žvejybos pajėgumus su žuvų ištekliais, sukurti
konkurencingą vidaus vandenų žvejybos laivyną, plėtoti žuvų perdirbimą,
didinant sektoriaus produktų konkurencingumą rinkoje. Parama skiriama
3 priemonėms:
Pagal 1 priemonę „Akvakultūra“ bus remiamos investicijos į akvakultūros
ūkius, siekiant pagerinti darbo sąlygas, gyvūnų sveikatą ar žuvininkystės produktų
kokybę, bei investicijos į veiklos plėtrą, pereinant prie naujų bei skatinti geras
perspektyvas rinkoje turinčių rūšių auginimą, diegti akvakultūros metodus,
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mažinančius neigiamą ir didinančius teigiamą poveikį aplinkai. Paramą galės gauti
įmonės, kurios užsiima ar siekia užsiimti versline akvakultūra.
Taip pat bus sudaromos galimybės gauti kompensaciją, jei akvakultūros
ūkiuose bus naudojami akvakultūros gamybos metodai, padedantys apsaugoti
aplinką bei pagerinti aplinkos kokybę ir išsaugoti gamtą. ES reglamentuose
nustatytomis sąlygomis bus finansuojama akvakultūros ligų kontrolė ir
likvidavimas. Paramos gavėjai – mikroįmonės, mažos ir vidutinės įmonės, bei
įmonės1, kuriose dirba 250–749 darbuotojai, ar kurių apyvarta yra mažesnė nei
690,56 mln. Lt (200 mln. eurų).
Pagal 2 priemonę „Žvejyba vidaus vandenyse“ bus remiamos investicijos
į vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimą, vidaus vandenų žvejybos laivų
veiklos keitimą, žvejybos infrastruktūrą, išmokamos kompensacijos už laikiną
žvejybos veiklos sustabdymą. Paramos gavėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys,
teisėtai valdantys žvejybos laivą, įregistruotą Lietuvos Respublikos Vidaus
vandenų laivų registre arba fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys uostą,
prieplauką, pakrantę ar jų dalis bei žvejybos įmonės, vykdančios verslinę žvejybą
vidaus vandens telkiniuose.
Pagal 3 priemonę „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas
ir rinkodara“ Lietuvoje bus statomos, plečiamos, įrengiamos ir
modernizuojamos žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės, siekiant pagerinti
darbo, sanitarijos ir higienos sąlygas, žuvininkystės produktų kokybę ir gaminti
aukštos kokybės žuvininkystės produktus, mažinti neigiamą poveikį aplinkai,
didinti mažai naudojamų rūšių, šalutinių produktų ir atliekų naudojimą, gaminti
ir parduoti žuvininkystės produktus, daugiausia gautus iš laivų ir akvakultūros,
taikyti naujas technologijas arba plėtoti pažangius gamybos būdus. Pagal šią
priemonę taip pat teikiama parama žuvų perdirbimo įmonių darbuotojų
mokymams. Paramos gavėjai – įmonės, kuriose dirba mažiau nei 750 darbuotojų
arba kurių metinė apyvarta yra mažesnė nei 690,6 mln. Lt (200 mln. eurų).
III prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ tikslas – kuriant
konkurencingą žuvininkystės sektorių, skatinti sektoriaus įmonių ir pripažintų
gamintojų organizacijų arba kitų visuomeninių organizacijų bendrą veiklą,
mokslinius tyrimus, saugoti ir plėtoti gyvuosius vandens išteklius, užtikrinti
žvejybos veiklos plėtrą, statant ir modernizuojant žvejybos uostus ir prieplaukas
bei jų infrastruktūros objektus. Parama skiriama pagal 4 priemones:
Pagal 1 priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos ir nedidelės
prieplaukos“ parama bus teikiama veikiantiems valstybiniams ar privatiems
žvejybos uostams, kuriais naudojasi žvejai, siekiant pagerinti siūlomas paslaugas.
Parama teikiama ir žuvų iškrovimo vietoms pertvarkyti bei sąlygoms priekrantės
žvejų sugautų žuvų iškrovimui gerinti. Paramos gavėjai – fiziniai ar juridiniai
asmenys, valdantys uostą, prieplauką ar jų dalis nuomos, panaudos, subnuomos,
patikėjimo teise.
2 priemonė „Kolektyviniai veiksmai“ skirta bendro intereso priemonėms,
kurios įgyvendinamos, aktyviai remiant žuvininkystės sektoriaus subjektams arba
1

Sąvoka „įmonė“ suprantama kaip nurodoma mikro, mažų ir vidutinio dydžio įmonių apibrėžime, pateiktame 2003 m.
gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje Nr. 2003/361/ EB.

VII. PARAMA ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI

59

gamintojų ar kitoms valstybės pripažintoms organizacijoms, ir kuriomis siekiama:
iš vandens telkinių dugno ištraukti pamestas žvejybos priemones; gerinti darbo
sąlygas ir saugą; skatinti žuvininkystės produktų rinkų skaidrumą; gerinti maisto
kokybę ir saugą; mokyti žuvininkystės sektoriaus darbuotojus; skatinti
mokslininkų ir žuvininkystės sektoriaus ūkio subjektų partnerystę; palaikyti ryšius
ir keistis patirtimi bei geriausia praktika; atlikti galimybių studijas, susijusias su
partnerystės su trečiosiomis šalimis skatinimu žuvininkystės sektoriuje. Paramos
gavėjai – žuvininkystės sektoriaus interesams atstovaujantys privatūs ar viešieji
juridiniai asmenys, nevyriausybinės organizacijos.
3 priemonė „Vandens faunos ir floros apsaugai ir plėtojimui skirtos
priemonės“ skirta investicijoms į stacionarių ar kilnojamų įrenginių statybą ar
įrengimą, siekiant apsaugoti ir plėtoti vandens išteklius, atstatyti vidaus vandenų
telkinius, įrengti ir atkurti nerštavietes, migracijos kelius. Parama bus teikiama ir
tiesioginiam išteklių atkūrimui, jei Bendrijos teisės akte tai aiškiai numatyta kaip
apsaugos priemonė. Paramos gavėjai – viešieji juridiniai asmenys arba
nevyriausybinės organizacijos, kurių veikla susijusi su žuvų išteklių apsauga ir
plėtra.
Pagal 4 priemonę „Bandomieji projektai“ parama bus teikiama
bandomiesiems projektams, kurių tikslas – įgyti ir skleisti naują techninę ir
mokslinę informaciją (pvz., investicijos į naujų technologijų tyrimus, veiksmus,
siekiant sukurti ir išbandyti žvejybos įrankių selektyvumo gerinimo bei
priegaudos ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo metodus). Projektai turės
būti inovaciniai ir vykdomi bendradarbiaujant su mokslo įstaigomis. Paramos
gavėjai – ūkio subjektai, pripažintos prekybos asociacijos ar kitos šiuo tikslu
Lietuvos paskirtos kompetentingos institucijos, bendradarbiaujant su mokslo ar
techninėmis įstaigomis.
IV prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ tikslas –
žuvininkystės regionų tvari plėtra ir gyvenimo kokybės juose gerinimas vietos
iniciatyvos ir partnerystės pagrindu. Lietuvos teritorijoje yra nustatytos
savivaldybių teritorijos, kurios galės būti pripažintos žuvininkystės regionais ir
kuriuose galės kurtis žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės. Žuvininkystės
regionų vietos veiklos grupės apsibrėš savo veiklos teritoriją ir kurs jai savo
strategiją. Strategiją patvirtins ŽŪM. Pareiškėjai galės rengti projektus ir teikti
juos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei, kuri vertins, ar projektas
atitinka strategiją ir kitus reikalavimus bei priims sprendimą dėl paramos
projektui skyrimo. Parama skiriama pagal 2 priemones:
1 priemonė „Techninė parama žuvininkystės regionų studijoms atlikti,
žuvininkystės regionų plėtros strategijoms rengti, asmenims, rengiantiems
žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti“;
2 priemonė „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“.
Paramos gavėjai – Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės. Galutiniai
paramos gavėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys, numatyti žuvininkystės regiono
plėtros strategijoje.
Pagal šią prioritetinę kryptį remiamos įvairaus pobūdžio veiklos sritys,
kuriomis siekiama investuoti į ekonominės veiklos pertvarkymą, keitimą ir
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įvairinimą (ypač skatinant ekologinį turizmą); veiklos rūšių diversifikavimą;
žuvininkystės produktų vertės didinimą; mažos apimties žuvininkystei ir turizmui
skirtos infrastruktūros bei paslaugų rėmimą; žuvininkystės regionų aplinkos
saugojimą, pakrantės kaimelių ir gyvenviečių, kuriose vykdoma žuvininkystės
veikla, atnaujinimą ir plėtrą bei gamtos ir architektūros paveldo saugojimą ir
stiprinimą; gamybos potencialo žuvininkystės sektoriuje, kai jam padaroma žala
dėl stichinių arba pramoninių nelaimių, atkūrimą; žuvininkystės regionuose
veikiančių grupių tarpregioninio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo skatinimą,
gebėjimų įgijimą; žuvininkystės regionų plėtros strategijos rengimui bei jos
įgyvendinimo palengvinimui; žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių
einamųjų išlaidų dengimą; žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymus.
V prioritetinė kryptis „Techninė parama“ skirta užtikrinti tinkamą ir
skaidrų EŽF ir nacionalinės paramos lėšų naudojimą. Ši prioritetinė kryptis
užtikrins tinkamą Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų
programos valdymą, priežiūrą ir kontrolę bei paramos viešinimą ir visuomenės
informavimą apie paramos galimybes.
8 lentelė. Žuvininkystės prioritetinių krypčių finansavimas
2007–2013 m., mln. Lt
Prioritetinės kryptys
I. Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės
II. Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse,
žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas
ir rinkodara
III. Bendro intereso priemonės
IV. Tvari žuvininkystės regionų plėtra
V. Techninė parama
Iš viso

iš jos:
Parama,
nacionalinio
iš viso EŽF lėšos biudžeto
lėšos
57,1
47,2
9,9
103,3
77,5
25,8

42,5
30,8
12,3
246,0

31,9
23,1
9,2
188,9

10,6
7,7
3,1
57,1

Atsakingos Veiksmų programos įgyvendinimo institucijos ir kontaktai.
Veiksmų programos vadovaujanti institucija yra ŽŪM, o tarpinės institucijos –
NMA ir Žuvininkystės departamentas prie ŽŪM. Paramos administravimo sistema
labai panaši, kaip ir 2004–2006 m. laikotarpiu. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus
2007–2013 m. veiksmų programą ir susijusius dokumentus ar jų projektus galima
rasti interneto svetainėje www.zum.lt, skiltyje „Investavimas į tvarią
žuvininkystę“. Informacijos galima teirautis Žuvininkystės departamente prie
ŽŪM (J. Lelevelio g. 6, LT-01103 Vilnius, tel. (8 5) 239 1175, faks. (8 5)
239 1176, el. paštu zuvis@zum.lt, www.zuvdep.lt, tel. (8 5) 239 8410,
(8 5) 239 8401, (8 5) 239 1087) ir/arba NMA interneto svetainėje www.nma.lt,
el. paštu info@nma.lt.
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VIII. LIETUVOS VALSTYBINIS ŽUVIVAISOS IR
ŽUVININKYSTĖS TYRIMŲ CENTRAS
Siekiant plėtoti žuvininkystės mokslinius tyrimus ir koordinuoti
žuvivaisos darbus, 1994 m. buvo įkurtas LVŽŽTC. LVŽŽTC turi 6 filialus:
Ignalinos, Žeimenos, Vokės, Simno, Šilavoto, Rusnės.
LVŽŽTC ir jo filialų pagrindinė funkcija – pagal programas palaikyti,
atkurti ir gausinti žuvų (vėžių) išteklius, vykdyti ichtiopatologinę priežiūrą
žuvivaisos ir tvenkinių žuvininkystės bendrovėse, tirti žuvų mitybinę bazę vidaus
vandenyse, žuvų pašarų ir tvenkinių vandens kokybę.
Vienas pagrindinių žuvivaisos tikslų – stabilios žuvų išteklių būklės
palaikymas šalies valstybiniuose vandens telkiniuose. Tai vertingų rūšių žuvų
gausinimas ir kryptingas žuvų populiacijų formavimas Lietuvos vandens
telkiniuose. Vykdant verslinę žvejybą ir mėgėjišką žūklę, žuvų gausa labai
priklauso nuo išleidžiamų žuvų kiekio, amžiaus, žuvivaisos darbų efektyvumo ir
žuvų išteklių apsaugos. Naudojant sukauptą žuvivaisos patirtį, gamybinius
pajėgumus, laikantis tarpvalstybinių įsipareigojimų, į vidaus vandens telkinius
sistemingai leidžiamos įvairaus amžiaus žuvys, veisiamos į Raudonąją knygą ir
Berno konvencijos sąrašą įrašytos žuvys. Žuvivaisos darbai valstybiniuose
vandens telkiniuose finansuojami iš valstybės biudžeto.
Privatizuotus arba išsinuomotus vandens telkinius privalo įžuvinti jų
savininkai arba nuomininkai pagal nustatytas orientacines įžuvinimo normas,
todėl dalį išaugintų žuvų ir vėžių jauniklių LVŽŽTC parduoda vandens telkinių
savininkams ir naudotojams.
LVŽŽTC Žuvininkystės tyrimų laboratorija tiria Baltijos jūros Lietuvos
IEZ vandenyse žuvų išteklius, žvejybos verslo poveikį žuvų ištekliams ir
aplinkai. Taip pat renka duomenis apie žuvų gausumą, jų pasiskirstymą,
iškraunamų ir/arba išmetamų žuvų kiekį verslinės žvejybos metu, biologinę jų
struktūrą ne tik Lietuvos IEZ, bet ir kituose vandenyse. Duomenys teikiami
Europos Komisijai.

1. Žuvų išteklių atkūrimas ir gausinimas valstybinės
reikšmės vandens telkiniuose
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarime Nr.1348
„Dėl Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatymo įgyvendinimo“ nurodyta,
kad LVŽŽTC turi organizuoti ir vykdyti žuvų išteklių atkūrimą valstybiniuose
vandens telkiniuose, kurie yra neišnuomoti ir į kuriuos neišduoti leidimai
naudotis žvejybos plotu.
Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje ir
Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatymo 11 str. 3 dalyje nustatyta, kad
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žuvų išteklių atkūrimo darbai valstybiniuose vandens telkiniuose atliekami pagal
ŽŪM patvirtintas ir su Aplinkos ministerija suderintas programas.
Atsižvelgdamas į mokslininkų rekomendacijas, turimos gamybinės bazės
pajėgumus ir finansines galimybes, LVŽŽTC parengė 2006 ir 2007 m. Žuvų
įveisimo į valstybinės reikšmės vandens telkinius programas ir Valstybinę žuvų
ir vėžiagyvių gaudymo žuvivaisos programas, kurios nustatyta tvarka buvo
suderintos su Aplinkos ministerija ir patvirtintos žemės ūkio ministro įsakymais.
Sudarant programas, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas lašišinių, sykinių ir
vertingų plėšriųjų bei karpinių žuvų veisimui ir auginimui.
LVŽŽTC filialai vykdo retų ir nykstančių rūšių atkūrimo ir gausinimo
užduotis, numatytas ilgalaikėse ir žuvų įveisimo į valstybinės reikšmės vandens
telkinius metinėse programose. Vykdant žuvivaisos darbus, praėjusiais metais
buvo siekiama didinti retų ir nykstančių plėšriųjų ir kitų vertingų rūšių žuvų
įvairovę, įveisiant paaugintų žuvų jauniklius valstybinės reikšmės vandens
telkiniuose. LVŽŽTC filialuose plačiai diegiamos modernios žuvų paauginimo
uždarose vandens sistemose technologijos.
Karpinės
19,84

Kitos
5,405
Vėžiai
0,092
Lašišinės
0,618

Plėšriosios
76,46

Sykinės
31,973

6 pav. 2006 ir 2007 m. į Lietuvos valstybinius vandens telkinius išleistų žuvų
ir vėžių kiekis pagal rūšis, mln. vnt.
Pagal Žuvų įveisimo į valstybinės reikšmės vandens telkinius 2006 m.
programą LVŽŽTC žuvų ir vėžių įveisimo darbus vykdė 89 valstybinės reikšmės
neišnuomotuose ežeruose (23172,74 ha), 56 valstybinės reikšmės upėse,
22 vandens talpyklose ir patvankose (3839,9 ha), Kuršių (41300 ha) ir Kauno
(6350 ha) mariose.
2007 m. LVŽŽTC žuvų ir vėžių įveisimo darbai buvo atlikti
61 valstybinės reikšmės neišnuomotame ežere (20783,4 ha), 52 upėse ir
18 vandens talpyklų ir patvankų (3739,4 ha), Kauno mariose (6400 ha).
LVŽŽTC 2006 m. išleido 65,24 mln. vnt., 2007 m. – 63,77 mln. vnt. žuvų
ir vėžių, iš jų – atitinkamai 4 ir 2,18 mln. išaugintų jauniklių.
LVŽŽTC, panaudojęs ŽŪM papildomai skirtas lėšas, Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka iš akvakultūros bendrovių
nupirko ir į vandens telkinius 2006 m. išleido 369,15 tūkst. vnt., 2007 m. –
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262 tūkst. vnt. įvairaus amžiaus lydekų, sterkų, šamų, peledžių, lynų, baltųjų
amūrų ir plačiažnyplių vėžių.
9 lentelė. ŽŪM lėšomis įveistų žuvų ir vėžių kiekis 2006 ir 2007 m., tūkst. vnt.
Žuvys, vėžiai ir amžius
+

Baltieji amūrai, dvivasariai (1 )
Lydekos, šiųmetukės (0+)
Lynai, dvivasariai (1+)
Lynai, įvairiaamžiai
Peledės, šiųmetukės (0+)
Sterkai, šiųmetukai (0+)
Paprastieji šamai, šiųmetukai (0+)
Paprastieji šamai, dvivasariai (1+)
Plačiažnypliai vėžiai reproduktoriai
Iš viso

2006

2007

5,4
193
80
32,25
26
10
2,5
20
369,15

5
125
101
11
10
10
262,0

2. Žuvų išteklių atkūrimo pasienio vandenyse
organizavimas
Didžiausi Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos pasienio vandens
telkiniai yra Kuršių marios, Vištyčio ežeras. Lietuva naudoja 26 proc. Kuršių
marių ploto, Rusijos Federacija –74 proc. (1171 km2). Iki 1990 m. Lietuvos
žvejai žūklaudavo ir centrinėje Kuršių marių dalyje. Vištyčio ežero plotas –
17,9 km2, iš jų 13,9 km2 priklauso Rusijos Federacijai, o 4 km2 – Lietuvos
Respublikai. Ežeras žuvingas, jame veisiasi 22 rūšių žuvys. Pagaunama stintų,
seliavų, lydekų, šamų, ešerių, karšių, ungurių ir kt. Rusijos pusėje įkurtas
335 km2 ploto gamtos rezervatas, kuriam priklauso Vištyčio ežeras. Nemunas –
ilgiausia Lietuvos upė – 937 km, iš jų 116 km Lietuvos siena ribojasi su Rusijos
Federacija (Kaliningrado sritimi) ir Baltarusija. Neris – 510 km. Daugiau nei
6 km – abiejų šalių – Lietuvos ir Baltarusijos – siena.
Remiantis Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos 1999 m. pasirašyta
sutartimi dėl bendradarbiavimo žuvininkystės srityje, kiekvienais metais
Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos komisija keičiasi informacija apie
rezultatus, gautus tiriant Kuršių marių ir Vištyčio ežero žuvų išteklius, žvejybos
reguliavimo priemones ir kitais klausimais.
Komisija tarpžinybinė. Jai priklauso ŽŪM ir Aplinkos ministerijos,
Žuvininkystės departamento prie ŽŪM, LVŽŽTC, VU Ekologijos instituto,
Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ atstovai.
Bendradarbiaujant tarptautiniu mastu siekiama suderinti veiksmus,
įvertinant žuvų išteklių būklę, įveisiant vertingų rūšių žuvis, sukuriant bendras
žvejybos Kuršių mariose taisykles, numatant verslinės ir mėgėjiškos žvejybos
plėtros strategiją, taikant naujas žuvų auginimo technologijas.
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LVŽŽTC 2006–2007 m. vykdė du projektus, susijusius su žuvų išteklių
atkūrimo klausimais pasienio zonoje, kuriems buvo skirta parama iš ES
struktūrinių fondų: „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių
atkūrimo sąlygų mokslinė-techninė plėtra“, „Žuvininkystės išteklių panaudojimo
skatinimas kaimynystės regione“.

3. Žuvų migracijos sąlygų gerinimas
Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse gyvena ir veisiasi šios praeivės
žuvys: jūrinės nėgės, perpelės, lašišos, šlakiai, sykai, stintos, žiobriai, unguriai.
Nėgės, perpelės, lašišos įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą, šlakiai, sykai,
žiobriai – globojamos Lietuvos vandenų žuvys. Jų ištekliai nėra dideli. Lietuvos
upių bendrijose jūrinės nėgės užima 0,06 proc. bendros biomasės, lašišos –
0,01 proc., šlakiai – 0,64 proc., unguriai – 0,27 proc.
Upėse pastačius užtvankas, užkertamas kelias migruojančioms žuvims
pasiekti joms įprastas neršto vietas. Ypač tai neigiamai veikia praeivių žuvų
veisimąsi, nes jų nerštavietės yra upių aukštupiuose. Siekiant užtikrinti natūralų
praeivių žuvų veisimąsi, būtini žuvų migracijos sąlygų gerinimo darbai. Juos
vykdo LVŽŽTC Žuvų migracijos ir stebėsenos skyrius. Skyriaus nuostatuose
keliami uždaviniai ir funkcijos: palankių žuvų migracijai sąlygų užtikrinimas
žuvų migracijos keliuose, žuvų migracijos sąlygų gerinimas, šalinant dirbtines ar
natūralias žuvų migracijos kliūtis, žuvų pralaidų esančiose arba naujai statomose
užtvankose projektavimo, statybos bei eksploatacijos ir priežiūros darbai, žuvų
neršto sąlygų gerinimo darbų vykdymas, organizavimas arba koordinavimas,
žuvų migracijos kelių ir žuvų pralaidų monitoringo, taip pat žuvų pralaidų
efektyvumo vertinimo organizavimas ir koordinavimas, tvenkinių naudojimo ir
priežiūros taisyklių derinimas. Šie darbai ir funkcijos yra neatsiejama Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ir aplinkos ministrų 2003 m. sausio 15 d. įsakymu
Nr. 3D-5/14 patvirtintos „Šlakių išteklių atkūrimo ir apsaugos programos
įgyvendinimo 2003–2011 metais“ dalis.
Vadovaudamasis bendru Lietuvos Respublikos aplinkos ir žemės ūkio
ministrų 2003 m. sausio 16 d. įsakymu Nr.27/D-13 „Dėl aplinkosaugos
reikalavimų nustatymo saugomų ir globojamų žuvų migracijos keliuose“,
LVŽŽTC iš Aplinkos ministerijos 2006 m. perėmė Klaipėdos regiono aplinkos
apsaugos departamento dalį patalpų Kranto g. 3A, Tauragės mieste, žūklės ir
kitam inventoriui sandėliuoti ir remontuoti. Lietuvoje dabar pastatyta 17 žuvų
pralaidų.
Siekiant finansinės paramos iš ES struktūrinių fondų žuvų pralaidų
statyboms parengti nekilnojamojo turto, susijusio su projekto įgyvendinimu,
nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai. Gautas Klaipėdos apskrities
viršininko administracijos įsakymas dėl valstybinės žemės sklypo suteikimo
panaudos pagrindais prie esamos užtvankos Šventosios upėje, Laukžemės kaime,
Kretingos rajone, atlikti ir įteisinti žemės sklypo kadastriniai matavimai, sudaryta
panaudos sutartis. Šilutės rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl
esamos užtvankos (slenksčio) Šyšos upėje, Šilo g., Šilutės mieste, panaudos
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sutarties sudarymo. Įvykdžius šiuos darbus, NMA pateikta paraiška dėl
finansinės paramos gavimo minėtų pralaidų statybai.
2006 m. LVŽŽTC priklausė keturios žuvų pralaidos. Jas reikia tinkamai
prižiūrėti ir užtikrinti jų veikimą. Suremontuota Tauragėje, ant Jūros upės esanti,
žuvų pralaida. Buvo prižiūrimos ir valomos Grąžčių, Rokantiškių ir Belmonto
žuvų pralaidos.
2006 m. vasarą Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento skyriaus
darbuotojai gavo leidimą Žeimenos upės baseino intake, Jusinės upėje, ardyti
bebrų įrengtas patvankas. Išardyta 18 bebrų patvankų ir 4 bebrų užtvankose
įrengti plastmasiniai vamzdžiai, kurių funkcija – praleisti žuvis per bebrų
užtvankas į aukštutinį bjefą.
2006 m. pabaigoje buvo panaikintas Lietuvos Respublikos aplinkos ir
žemės ūkio ministrų 2003 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. 27/D-13 „Dėl
aplinkosaugos reikalavimų nustatymo saugomų ir globojamų žuvų migracijos
keliuose“. 2007 m. rugsėjo 25 d. išleistas Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro įsakymas Nr. 427 „Dėl užtvankų, prie kurių reikia pastatyti įrenginius
žuvų migracijai, sąrašo ir buvusių užtvankų liekanų, kuriose reikia pašalinti
kliūtis, trukdančias žuvų migracijai, sąrašo patvirtinimo“.
2007 m. buvo baigta (2005 m. pradėta) Kertuojų žuvų pralaidos, esančios
ant Kertuojos upelio, Kertuojų kaime, Molėtų rajone, perėmimo iš Molėtų rajono
savivaldybės LVŽŽTC žinion procedūra.
2007 m. rugpjūčio 30 d. su NMA pasirašyta Kaimo plėtros ir
žuvininkystės prioriteto priemonės „Vandens išteklių apsauga ir plėtra,
žuvininkystė, žvejybos uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba
vidaus vandenyse“ veiklos srities „Gyvųjų vandens išteklių apsauga ir plėtra“
paramos sutartis dėl žuvų pralaidų statybų prie esamos užtvankos Šventosios
upėje, Laukžemės kaime, Kretingos rajone, ir esamos užtvankos (slenksčio)
Šyšos upėje, Šilo g., Šilutės mieste, įrengimo. Su UAB „Šilutės polderiai“
sudaryta rangos sutartis dėl minėtų pralaidų statybos, ir ji pradėta vykdyti.
Pagal suderintus techninius darbo projektus kitos organizacijos 2007 m.
pradėjo vykdyti žuvų pralaidų esamoje užtvankoje Viešvilės upėje, Viešvilės
miestelyje, ir Jusinės upėje, Jusinės užtvankoje, parengiamuosius statybos
darbus.
2007 m. atitinkamoms organizacijoms buvo teikiama metodinė pagalba,
projektuojant žuvų pralaidas ir rengiant tvenkinių naudojimo ir priežiūros
taisykles, patvirtintas atsižvelgus į LVŽŽTC pasiūlymus. Iš hidroelektrinių
savininkų buvo gauti prašymai: įvertinti buvusio Jusinės malūno ant Jusinės upės
žuvų pralaidos techninį darbo projektą, Mūro Vokės ir Grigiškių ant Vokės upės,
buvusio Jusinės malūno ant Jusinės upės tvenkinių naudojimo ir priežiūros
taisykles. Šis projektas buvo įvertintas ir pateikti pasiūlymai jam tobulinti. Taip
pat suderintos minėtų hidroelektrinių naudotojų pataisytos tvenkinių naudojimo
ir priežiūros taisyklės, parengtos pagal naujausius aplinkos ministro patvirtintus
reikalavimus.
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IX. ŽUVININKYSTĖS MOKSLINIAI TYRIMAI
Žuvininkystės mokslas glaudžiai siejasi su bendrąja šalies ūkio strategija.
Ilgalaikė Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtotės iki 2015 m. strategija,
parengta Ūkio ministerijos ir Lietuvos mokslų akademijos, nubrėžė šalies ūkio
(ekonomikos) ilgalaikės plėtotės gaires, remiantis sukauptomis žiniomis ir
atliktais moksliniais tyrimais.
Artimųjų ir tolimųjų jūrų, akvakultūros, natūraliųjų vidaus vandenų
žuvininkystės plėtra, mokslo tyrimų bazės stiprinimas, mokslo darbuotojų
profesinis rengimas buvo ir išlieka svarbūs žuvininkystės lygio kėlimo veiksniai.
Tolesnės žuvininkystės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
kryptys atsispindi Žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros 2007–2013 m. programoje. Remiantis šios programos
nuostatomis, formuojamos ŽŪM finansuojamų tyrimų pagrindinės kryptys ir
gairės, konkretūs tyrimai. ŽŪM siekia, kad žuvininkystės, kaip ir žemės ūkio,
mokslas integruotųsi į Europos mokslinių tyrimų erdvę, pagal galimybes remia
Lietuvos mokslininkų su tarptautiniu bendradarbiavimu susijusią veiklą. ŽŪM
2004–2006 m. finansavo maisto produktų gamybos ir perdirbimo technologinius,
gamybos proceso metodų, ekologinio ūkininkavimo tvenkiniuose, jūrų ir vidaus
vandenų žuvininkystės plėtros mokslinius tyrimus. 2006 ir 2007 m. žuvininkystės
tyrimų programos, skirtos Baltijos jūros Lietuvos priekrantės, Kuršių marių, kitų
vidaus vandenų žuvų išteklių racionalaus naudojimo ir gausinimo, akvakultūros
plėtros tyrimams.
Siekiant plėtoti konkurencingą ir efektyvią žuvininkystę, gerinti žuvų
produktų kokybę, tausoti aplinką, užtikrinti mokslinę technologinę pažangą
šiame ūkio sektoriuje, 2006 ir 2007 m. valstybė finansavo ir žuvininkystės
tyrimus.
LVŽŽTC nuostatai įpareigoja, įgyvendinant valstybės politiką Baltijos
jūros Lietuvos Respublikos IEZ, teritoriniuose vandenyse ir vidaus vandenyse
vykdyti žuvų išteklių tyrimus Baltijos jūroje, jų atkūrimą, veisimą, paauginimą,
palaikymą, gausinimą, gerinti neršto, migracijos sąlygas, išsaugoti buveines
vidaus vandenyse. Taip pat organizuoti ir vykdyti žuvivaisos darbus
valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose žūklauti leidimai neišduodami,
organizuoti ir vykdyti jūrų ir vidaus vandenų žuvininkystės bei akvakultūros
taikomuosius mokslinius tyrimus.
Dalį šių užduočių vykdo LVŽŽTC struktūrinis padalinys – Žuvininkystės
tyrimų laboratorija (ŽTL) (Klaipėdoje). Jos tyrimų svarbi kryptis – vertingų
verslinių Baltijos jūros žuvų išteklių tyrimai Lietuvos IEZ vandenyse.
Laboratorija tiria žvejybos verslo poveikį žuvų ištekliams ir aplinkai. Renka
duomenis apie žuvų gausumą, pasiskirstymą, iškraunamų ir/arba išmetamų žuvų
kiekį verslinės žvejybos metu, biologinę struktūrą. Šią informaciją naudoja ICES
darbo grupės žuvų išteklių skaičiavimams. Duomenys naudojami nustatant
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kiekvienų metų limituojamų žuvų žvejybos kvotas. Europos Komisija valdo žuvų
išteklius Baltijos jūroje, nustato bendrą atskirų rūšių žuvų kiekį, kurį galima
sugauti per metus, sezoną ar kitą laikotarpį, jį paskirsto valstybėms narėms. Pagal
ES ir nacionalinius teisės aktus žvejybos kontrolę Baltijos jūroje vykdo pačios
pakrančių valstybės, išskyrus Rusiją.
Lietuva 2006 m. tapo ICES nare (iki tol buvo asocijuota narė). Šalis nuo
1995 m. privaloma tvarka rinko ir teikė ICES biologinius limituojamų verslinių
žuvų (menkių, strimelių ir šprotų) duomenis, kurie naudojami vertinant žuvų
išteklius ir skirstant kvotas prie Baltijos jūros esančioms ES šalims ir Rusijos
Federacijai.
Viena svarbiųjų ŽTL vykdomų programų yra „Baltijos jūros Lietuvos
ekonominės zonos ir teritorinių vandenų bei Kuršių marių žuvų išteklių
įvertinimas, rekomendacijų racionaliam panaudojimui, išsaugojimui bei
gausinimui paruošimas“. ŽTL tiria Baltijos jūros Lietuvos ekonominės zonos ir
teritorinių vandenų verslinių žuvų išteklius, teikia rekomendacijas dėl žvejybos
reguliavimo Baltijos jūroje priemonių, koreguojant žvejybos taisykles. Vykdant
tarptautinius įsipareigojimus, plečiantis verslinės žvejybos geografijai, su
ištekliais susijusi informacija renkama visose Baltijos jūros dalyse, kur žvejoja
Lietuvos laivai. Laboratorija vykdo ir kitas svarbias temas – žvejybos
efektyvumo monitoringą priekrantės zonoje, žuvų jauniklių paplitimo tendencijų
priekrantėje tyrimą, įvairių žvejybos įrankių efektyvumo vertinimo darbus.
Baltijos jūros priekrantėje susiformavo savitas žvejybos segmentas,
turintis specifines žvejybos sąlygas, tradicijas ir taisykles. Baltijos jūros
priekrantės ekosistema ypač jautri aplinkos pokyčiams, todėl žuvininkystės
tyrimai čia itin svarbūs.
Tyrimai sutelkti daugiausia otų, upinių plekšnių, sterkų, stintų ir perpelių
jauniklių gausumo dinamikai nustatyti.
Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) tyrimai apėmė
akvakultūros bendrovėse ekologinio ūkininkavimo ekonomikos, gamybos
sąnaudų mažinimo, nacionalinio biudžeto teikiamos paramos akvakultūros
bendrovėms racionalaus paskirstymo, jų konkurencingumo stiprinimo,
žuvininkystės informacinės sistemos kūrimo klausimus. Dalyvaujant LAEI
2006 m. buvo parengtas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m.
nacionalinis strateginis planas ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m.
veiksmų programa.
Kauno technologijos universiteto Maisto institutas tyrė žuvininkystės
produktų saugos ir kokybės užtikrinimo klausimus, VU Ekologijos institutas –
tam tikras Baltijos jūros priekrantės ir Kuršių marių bei kitų vidaus vandenų
racionalaus naudojimo temas. Vykdant taikomuosius mokslinius tyrimus,
aktyviai dalyvavo Lietuvos hidrobiologų draugija, sutelkusi VU Ekologijos
instituto mokslo darbuotojus nagrinėti aktualius žuvininkystės (vėžininkystės)
klausimus.
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1. LVŽŽTC Žuvininkystės tyrimų laboratorija
Žuvininkystės tyrimų laboratorija įkurta 1993 m. Jos darbų tikslas –
vertingų verslinių Baltijos jūros žuvų išteklių tyrimai Lietuvos IEZ ir
teritoriniuose vandenyse. Laboratorija, remdamasi tyrimų rezultatais, rengia
rekomendacijas žvejybos reguliavimui atviroje jūros dalyje ir priekrantėje, tiria
žvejybos verslo poveikį žuvų ištekliams ir aplinkai. Kaip jau minėta, kiekviena
jūrose ir vandenynuose žvejojanti valstybė privalo rinkti duomenis apie žuvų
pasiskirstymą, gausumą, biologiją, iškraunamų ir/arba išmetamų žuvų biologinę
struktūrą ir kiekius verslinės žvejybos metu. Laboratorijos teikiamą mokslinę
informaciją žuvų ištekliams apskaičiuoti naudoja ICES darbo grupės. Rūpinantis
žuvų išteklių valdymu, svarbu nustatyti bendrą Baltijos jūroje galimą per metus
sugauti žuvų kiekį ir jį paskirstyti valstybėms bei kontroliuoti panaudojimą,
nemažinant ar kitaip neigiamai nepaveikiant žuvų išteklių. Tai turi įtakos
žvejybos kvotų dydžio nustatymui. Europos Komisija atlieka žuvų išteklių
valdymo, jų racionalaus naudojimo, žvejybos paskirstymo tarp valstybių
funkcijas, kontroliuoja, kaip šalys narės naudoja žuvų išteklius ir kaip laikosi
žvejybą reglamentuojančių teisės aktų.
ŽTL nuo 1995 m. renka ir pateikia ICES biologinius svarbiausių Baltijos
jūros verslinių žuvų (menkių, strimelių ir šprotų) duomenis, kurie panaudojami
išteklių būklės įvertinimui, o vėliau – žvejybos kvotų skyrimui.
Nuo 2009 m. ES valstybės narės greta žuvų išteklių tyrimo rezultatų turės
pateikti duomenis apie aplinką, žuvų elgsenai ir būviui įtakos turinčius veiksnius
(vandens temperatūrą tralavimo metu, tralavimo gylį, druskingumą, deguonies
kiekį).
Kaip jau minėta, viena svarbiausių ŽTL vykdomų programų – „Baltijos
jūros Lietuvos ekonominės zonos ir teritorinių vandenų bei Kuršių marių žuvų
išteklių įvertinimas, rekomendacijų racionaliam panaudojimui, išsaugojimui bei
gausinimui paruošimas“, pagal kurią ŽTL tiria Baltijos jūros Lietuvos IEZ ir
teritorinių vandenų verslinių žuvų išteklius, teikia rekomendacijas dėl Lietuvos
žvejybos kvotų ir kitų žvejybos reguliavimo Baltijos jūroje priemonių, teikia
pasiūlymus koreguojant žvejybos taisykles. Plečiantis verslinės žvejybos
geografijai ir vykdant tarptautinius įsipareigojimus šios programos
įgyvendinimas neapsiriboja vien tik tyrimais IEZ; su ištekliais susijusi
informacija renkama visoje Baltijos jūroje, kur žvejoja Lietuvos žvejybos laivai.
Be šios programos, ŽTL vykdo ir kitas svarbias temas: žvejybos efektyvumo
monitoringas priekrantės zonoje, žuvų jauniklių paplitimo tendencijos
priekrantėje, įvairių žvejybos įrankių efektyvumo vertinimas ir kt.
Žuvų biomasės, gausumo ir pasiskirstymo sekliuosiuose priekrantės
vandenyse tyrimai nuo 1995 m. vykdomi plotų apgaudymo metodu 22-uose
nuolatiniuose tyrimų taškuose kartą per metus (7 pav.). Tam naudojama speciali
traukiamoji gaudyklė upinių plekšnių ir otų jaunikliams gaudyti bei 15 m ilgio
smulkiaakis mailinis bradinys kitoms žuvų rūšims (8 pav.). Tokius žuvų
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kiekybinių charakteristikų įvertinimo sekliuose vandens telkiniuose metodus
naudoja kitų ES valstybių tyrėjai.

7 pav. Žuvų biomasės ir gausumo monitoringo stočių išsidėstymas
priekrantės zonoje

8 pav. Įrankiai, naudojami žuvų jaunikliams gaudyti
Duomenys reikalingi tam, kad būtų galima daryti tikslesnes, labiau
pagrįstas išvadas apie žuvų išteklių dabartinę būklę ir prognozuoti perspektyvą.
2007–2010 m. numatyta plėsti ir vystyti ŽTL veiklą. Planuojama įkurti
akvakultūros centrą, kuriame bus kuriamos ir bandomos vertingų versliniu
požiūriu jūrinių žuvų veisimo ir auginimo technologijos. Jūrinių žuvų
akvakultūros Lietuvoje nėra. Ketinama integruotis į Klaipėdos universitete
kuriamą integruoto mokslo, studijų ir verslo centrą. Atsižvelgiant į ŽTL
vystymosi perspektyvas, plėtros galimybes bei atsirandant naujiems metodiniams
reikalavimams, susiduriama su įvairios srities specialistų ir mokslinės įrangos
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trūkumu. Dalyvaujant įvairiose programose, bendradarbiaujant su kitomis
institucijomis, tikimasi užpildyti šią nišą. Šiuo metu Žuvininkystės tyrimų
laboratorijoje dirba 10 specialistų, kurie tiria pagrindinių verslinių Baltijos jūros
žuvų biologiją, įvairias su žuvų ekologija ir versline žvejyba susijusias
problemas.
Vykdant otų, upinių plekšnių, sterkų, stintų ir perpelių jauniklių gausumo
dinamikos tyrimus, renkami duomenys šių žuvų rūšių ištekliams apskaičiuoti.
Šiais duomenimis remiamasi, diegiant kompleksinius atskirų verslinių žuvų rūšių
išteklių prognozavimo ir valdymo metodus.
Žuvų migracijos intensyvumo ir verslinės žvejybos efektyvumo
priekrantėje monitoringui Smiltynės, Karklininkų, Palangos ir Šventosios
monitoringo stotyse renkami duomenys. Žuvys gaudomos tinklų eile, kurią
sudaro 20, 37, 45, 50, 55, 60, 70, 90, 115 mm akies dydžio žiauniniai tinklai.
Priklausomai nuo oro sąlygų tinklų eilė statoma iki 5 kartų per mėnesį.
Priekrantėje žuvų išteklių kaitai apskaičiuoti naudojamas žvejybos efektyvumo
rodiklis, kuris parodo sugautų žuvų kiekio priklausomybę nuo tinklų kiekio ir jų
stovėjimo laiko.
Viena iš aktualių šių dienų žuvininkystės problemų – vertingų žuvų
populiacijų natūraliuose vandenyse atkūrimas ir gausinimas. ŽTL tyrimai parodė,
kad reikia mažinti otų žvejybos intensyvumą, sugriežtinti jų žvejybos kontrolę.
Žvejybos įrankių tyrimai. Griežtėjant reikalavimams tausoti žuvų
išteklius, aktualūs tampa žvejybos įrankių naudojimo, jų tobulinimo tyrimai. ŽTL
tiria naudojamų tralų ir tinklų poveikį žuvų laimikių gausumui, struktūrai bei
nagrinėja labiau tausojančių žvejybos įrankių panaudojimo galimybes. Kuršių
mariose moksliniai tyrimai parodė, kad į ungurių gaudykles per metus patenka
iki 2 mln. kitos rūšies žuvų, tarp kurių 40 proc. sudaro jaunikliai arba neverslinio
dydžio individai. ŽTL pasiūlė naudoti šios rūšies įrankiuose intarpus, kurie
mažintų neverslinio dydžio žuvų priegaudą. Laboratorijos mokslininkų iniciatyva
2003–2006 m. atlikti eksperimentiniai palyginamieji menkių žvejybos žiauniniais
tinklais ir ūdomis tyrimai, kurių metu nustatytos potencialiai galimos gaudyti
žuvų rūšys Baltijos jūros Lietuvos IEZ, bei specializuotos jų žūklės galimybės,
įvertinti ūdų selektyvumo ir neverslinio dydžio žuvų priegaudos rodikliai,
gaudant ungurius bei menkes (9 pav.), atliktas ūdų ir žiauninių tinklaičių
selektyvumo, efektyvumo bei kai kurių ekonominių rodiklių palyginimas,
vykdant specializuotą menkių žvejybą.
Mokslinių tyrimų išvadose ŽTL akcentuoja, kad Lietuvos IEZ yra menkių
jauniklių mitybos vieta, nes iki 80 proc. visų čia sugaunamų menkių sudaro jauni,
lytiškai nesubrendę, individai. Rekomenduojama remtis šių tyrimų rezultatais,
skatinant žvejybą selektyvesniais įrankiais, derantis dėl didesnių menkių
žvejybos kvotų Lietuvai.
Šprotų išteklių būklė Baltijos jūroje yra gera ir stabili, o gausūs jų ištekliai
leido ES didinti šių žuvų sugavimo kvotas.
Upinių plekšnių žvejyba Baltijos jūroje nėra kvotuojama. Šios plekšninių
šeimos žuvys gaudomos tiesiogiai arba kaip priegauda menkių žvejyboje. ICES
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numato upines plekšnes įtraukti į kvotuojamų žuvų sąrašą. Dėl to plekšnių
biologiniai tyrimai tampa vis aktualesni.

9 pav. Neverslinio dydžio menkių priegauda (santykinis gausumas) ir jos
struktūra ūdų ir žiauninių tinklaičių laimikiuose
ŽTL dalyvauja įgyvendinant Valstybinės aplinkos monitoringo
2005–2010 m. programos ichtiologinę dalį, kurios tikslas – rinkti žuvų gausumo,
biomasės bei biologinius parametrus aktyvios antropogeninės veiklos rajonuose
(Būtingės naftos terminalas, grunto sąvartynas, rajonas netoli naftos gavybos
platformos D-6 Kaliningrado srityje). Remiantis surinktais duomenimis, galima
geriau įvertinti žalą gamtai ir tirti poveikį jūros ekosistemai.
Žuvų išteklių Baltijos jūroje vertinimui vykdomi hidroakustiniai pelaginių
žuvų išteklių tyrimai (BIAS ir SPRAS) ir Tarptautinė Baltijos jūros tyrimų tralais
programa (BITS). Pirmuosius tyrimus koordinuoja bei rezultatus analizuoja dvi
ICES darbo grupės: Baltijos jūros žuvų išteklių vertinimo grupė ir Žuvų akustinių
tyrimų, mokslo ir technologijų grupė. Tyrimų tikslas – nustatyti pelaginių žuvų
išteklių kiekį. Šiems tyrimams naudojamas pelaginis tralas ir hidroakustinė žuvų
santalkų nustatymo sistema. Antrųjų tyrimų tikslas yra nustatyti priedugnio žuvų
(daugiausia menkių) gausumo ir biomasės indeksus. Šiems tyrimams naudojamas
specialiai sukonstruotas dugninis tralas TV3-520. Tyrimų metu privaloma
naudoti ir hidroakustinę žuvų santalkų nustatymo sistemą bei rinkti aplinkos
rodiklius (vandens temperatūrą ir druskingumą). Minėti moksliniai tyrimai
atliekami du kartus per metus: pavasarį ir rudenį. Kiekviena Baltijos regiono
valstybė juos vykdo savo IEZ.
Anksčiau minimos programos (išskyrus priekrantę) vykdomos ŽTL laivu
MŽTG „Darius“. Priklausomai nuo programos tikslų ir tyrimų metodikos
organizuojama iki 16 metinių reisų, kurių metu atliekama nuo 4 iki 8 tralavimų
(52–104 tralavimai per metus). Žuvų mėginiams rinkti statomi eksperimentiniai
tinklai (iki 30 kartų per metus). Žuvų mėginiai renkami tuose pačiuose taškuose
tam, kad būtų galima palyginti sezoninę arba kasmetinę duomenų kaitą (10 pav.).
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10 pav. Monitoringo stočių, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, išsidėstymo
schema Baltijos jūros Lietuvos IEZ
Remiantis tyrimų rezultatais ir žvejybos duomenimis, prognozuojama, kaip
reguliuoti žvejybą, nepažeidžiant gamtos pusiausvyros. ŽTL kiekvienais metais
išanalizuoja apie 20 tūkst. vnt. įvairių rūšių žuvų. Surinkta informacija pateikiama
dviem tarptautinėms duomenų bazėms: FishFrame (www.fishframe.org) ir
InterCatch (http://www.ices.dk/intercatch). Lietuvai įstojus į ES, buvo
koreguojami naudoti metodai, atsižvelgiant į duomenų kokybei keliamus didesnius
reikalavimus. Nuo 2005 m. LVŽŽTC Žuvininkystės tyrimų laboratorija tęsė
Lietuvai aktualias ankstesnes programas ir pradėjo vykdyti naujus tyrimus.
Žuvininkystės duomenų rinkimas. ES Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1543/2000, Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1639/2001 ir Nr. 1581/2004
įpareigoja kiekvieną ES valstybę narę, vykdančią verslinę žvejybą, rinkti
ekonominius ir biologinius duomenis. Programos tikslas – užtikrinti renkamų
duomenų kokybę, skaidrumą ir patikimumą. Duomenys reikalingi žuvininkystės
sektoriaus analizei, išteklių įvertinimui ir valdymui. Tai viena sudėtinių ES BŽP
dalių. ŽTL yra atsakinga už biologinę šios programos dalį, kurią sudaro duomenų
rinkimas ir analizė apie Baltijos jūroje ir Atlanto vandenyne sugaunamų žuvų
kiekius, priklausomai nuo žvejybos vietos, laiko, naudojamų žvejybos įrankių ir
laivų dydžio. Renkama informacija ne tik apie sugautas ir atvežtas iškrauti, bet ir
išmetamas atgal į jūrą žuvis. Reikalinga informacija apie biologinę laimikių
struktūrą (žuvų ilgį, svorį, amžių, biologinius parametrus) renkama iš žvejybos
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laivų jūroje, iškrovimo vietų Klaipėdos uoste, žuvų aukcione. Už ekonominę šios
programos dalį atsakingas LAEI.
Tarptautiniai tyrimai. ŽTL bendradarbiauja su įvairių šalių mokslinėmis
institucijomis, dalyvaudama tyrimų rezultatų aptarimuose, seminaruose,
konferencijose, darbo grupių susitikimuose. Dalį šių priemonių organizuoja ŽTL.
Per 2005–2007 m. laikotarpį ŽTL specialistai dalyvavo 44 konferencijose ir
seminaruose (5 iš jų suorganizavo), paruošė 67 publikacijas bei pranešimus
įvairiomis su žuvininkyste susijusiomis temomis.
10 lentelė. ŽTL mokslinės veiklos sklaida 2005–2007 m.
Tema arba tyrimų objektas
Žvejybos įrankiai ir technologijos, jų
panaudojimas ir efektyvumas
Žuvų išteklių būklė, valdymas ir
panaudojimas
Retų, nykstančių arba vertingų žuvų
biologija ir ekologija
Antropogeninės veiklos ir aplinkos
poveikis žuvims bei žuvininkystei
Iš viso

Dalyvavimas konferencijose
Publikacijų ir/arba
ir seminaruose
pranešimų skaičius
Lietuvos
tarptautinės
-

6

7

-

21

20

3

7

21

3

4

19

6

38

67

11 lentelė. Dalyvavimas tarptautiniuose mokslinių tyrimų reisuose
Organizatorius
Jūrų žuvininkystės ir okeanografijos Atlanto
tyrimų institutas (AtlantNIRO) (Kaliningradas,
Rusija)
Kylio universiteto Leibnico Jūrų tyrimo
institutas (IFM-GEOMAR) (Vokietija)
Jūrų tyrimų institutas (Bergenas, Norvegija)
Okeanografijos institutas (Vigas, Ispanija)
Žuvininkystės departamentas prie ŽŪM

Mokslinio laivo
pavadinimas

Tyrimų vieta

Atlantida
Atlantniro

Baltijos jūra

Alkor

Baltijos jūra

G. O. Sars
Šiaurės jūra
Cornide de Šiaurės Vakarų Atlanto
Saavedra
regionas (NAFO)
Žvejybos laivas
Barenco jūra
„Polaris“

ŽTL darbuotojai dalyvavo šių tarptautinių organizacijų (komitetų, darbo
grupių) veikloje: Šiaurės Atlanto vandenyno regiono mokslo tarybos, Europos
Komisijos grupės moksliniams poreikiams tirti, ICES patariamojo komiteto,
Planavimo grupės dėl sugaunamų ir išmetamų žuvų biologinių tyrimų; Upinių
plekšnių tyrimų grupės, Baltijos jūros tyrimų tralais darbo grupės, Baltijos jūros
žuvų išteklių vertinimo grupės, Strimelių, Šprotų, Menkių amžiaus nustatymo
grupių.
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2. ŽŪM finansuoti žuvininkystės
mokslo tiriamieji darbai
Moksliniai tyrimai skirstomi į fundamentinius ir taikomuosius. Taikomieji
moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai pažinimo darbai,
pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams
spręsti. Moksliniams tyrimams atlikti turi būti parinkti vykdytojai, atliekantys
tuos tyrimus ir turintys mokslinį laipsnį ir (ar) pedagoginį vardą, ir tyrėjai,
turintys aukštąjį išsilavinimą. Žuvininkystės tyrimus pagal programas 2006 ir
2007 m. vykdė keleto žinybų mokslo darbuotojai (tyrėjai). Dalis jų priklauso
Lietuvos hidrobiologų draugijai.
Lietuvos mokslo ir technologijų baltosios knygos nuostatos numatė
didesnį ministerijų vaidmenį plėtojant šalies mokslinę technologinę pažangą,
siekiant, kad šalis taptų žiniomis besiremiančia visuomene. Mokslininkai daug
prisidėjo rengiant BPD žuvininkystės dalį, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus
nacionalinį strateginį planą ir jo įgyvendinimo priemones, normatyvus ir kitus
žuvininkystės politiką ir jos įgyvendinimą reglamentuojančius dokumentus.
ŽŪM kiekvienais metais finansuoja taikomuosius tyrimus, kurių tematika
suformuojama, atsižvelgiant į mokslo produkcijos vartotojų siūlymus.

2.1. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
Ekologinės žuvininkystės plėtros akvakultūros ūkiuose programos
2007–2013 m. mokslinis pagrindimas. Išnagrinėti ES teisės aktai, plėtros
tendencijos ekologinės žuvininkystės akvakultūros ūkiuose, ryšys su ekologinio
žemės ūkio plėtra, numatytos tolesnės plėtros kryptys, parengta moksliškai
pagrįsta ekologinės žuvininkystės akvakultūros ūkiuose programa 2007–2013 m.
Žvejybos pajėgumų Baltijos jūroje, jos priekrantėje ir Kuršių mariose
optimizavimo mokslinis pagrindimas. Parengtos rekomendacijos dėl optimizuotos
žvejybos atviroje Baltijos jūroje, jos priekrantėje ir Kuršių mariose.
Akvakultūros
įmonių
produkcijos
konkurencingumo
didinimo
perspektyvos. Siekiant tobulinti akvakultūros įmonių rėmimo sistemą, patikslinti
akvakultūros įmonių konkurencingumo vertinimo rodikliai, išnagrinėta
akvakultūros produkcijos rinka, įvertintos jos plėtros galimybes, nustatyti
valstybės paramos akvakultūros įmonėms skyrimo principai.
Jūrinių žuvų veisimo ir auginimo technologinių tyrimų komplekso,
planuojamo įrengti Kopgalyje, ekonominis įvertinimas. Tikslas – ištirti LVŽŽTC
ŽTL Kopgalyje esančio nenaudojamo žuvininkystės tikslams jūros vandens
baseino panaudojimo jūrinių žuvų veisimo ir auginimo technologiniams
tyrimams ir edukacinio komplekso įkūrimui galimybių ekonominį pagrindimą.
Išnagrinėta kitų šalių patirtis šiuo klausimu, pasiūlytos statinio panaudojimo Rytų
Baltijos menkių veisimui ir mokslinio tyrimo tikslams.
Lietuvoje gaminamų žuvų produktų konkurencingumo Europos ir NVS
rinkose įvertinimas. Tikslas – ištirti Lietuvoje gaminamų žuvų produktų
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konkurencingumą tarptautinėse rinkose. Išnagrinėtos žuvų ir jų produktų
gamybos, asortimento, rinkos plėtros tendencijos, jų pokyčiai Lietuvai įstojus į
ES, ištirtos žuvų ir jų produktų realizavimo kainos, prekybos partneriai, įvertintas
Lietuvos žuvų ir jų produktų konkurencingumas.
Visų atliktų tyrimų rekomendacijos ir pasiūlymai pateikti Žuvininkystės
departamentui prie ŽŪM, tyrimų rezultatai atspausdinti Lietuvos mokslų
akademijos leidinyje „Žemės ūkio mokslai“ (2006 m., priedas Nr. 1), LAEI
leidinyje „Lietuvos žemės ir maisto ūkis“ 2006 ir 2007 m., Lietuvos
hidrobiologų, VU Ekologijos instituto ir LVŽŽTC leidinyje „Žuvininkystė
Lietuvoje“ (VIII tomas).

2.2. Kauno technologijos universiteto Maisto institutas
Instituto svarbiausios mokslinės veiklos kryptys: maisto kokybės ir saugos
valdymo užtikrinimo sistemų moksliniai tyrimai; geros kokybės ir sveiko maisto
technologijų moksliniai tyrimai. Atsižvelgdama į minėtas instituto mokslo
kryptis, ŽŪM 2006 ir 2007 m. finansavo šiuos mokslo tiriamuosius darbus:
Žuvininkystės produktų saugos ir kokybės užtikrinimo tyrimai ir Šaltai rūkytų
žuvų gamybos procesų tyrimai produktų saugos užtikrinimo tikslais.
Patogeniniai mikroorganizmai, parazitai, biogeniniai aminai yra vieni
pagrindinių rizikos veiksnių, kuriuos būtina įvertinti ir eliminuoti iš rūkytų
žuvininkystės produktų gamybos. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės
kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, ir 2005 m. balandžio 25 d.
Komisijos reglamente (EB) Nr. 2073/2005 dėl mikrobiologinių maisto produktų
kriterijų numatytos higienos taisyklės gyvūninės kilmės maistui (tarp jų griežti
reikalavimai ir šaltai rūkytiems žuvininkystės produktams).
Vykdytų tyrimų tikslas – ištirti šaltai rūkytų žuvininkystės produktų
gamybos procesą žuvų perdirbimo įmonėse, išnagrinėti gamybos pasaulines
tendencijas ir naujausius mokslinius tyrimus šioje srityje, parengti medžiagą
leidiniui apie rūkytų žuvų produktų saugą. Tyrimo metu išanalizuoti naujausi
pasaulio mokslo pasiekimai apie šaltai rūkytų žuvų saugos užtikrinimą, gamybos
procesai Lietuvos žuvų perdirbimo įmonėse, pateiktos rekomendacijos, parengtas
rankraštis leidiniui „Šaltai rūkytų žuvų saugos užtikrinimo problemos bei jų
sprendimo būdai“, skirtam žuvų perdirbimo įmonių specialistams.

2.3. Vilniaus universiteto Ekologijos institutas ir
Lietuvos hidrobiologų draugija
Karpių ir kitų tvenkinių žuvų auginimo technologijų tobulinimas
Tvenkiniuose auginamų žuvų gyvenamosios aplinkos tyrimas. Tikslas –
ištirti plačiausiai tvenkiniuose auginamų žuvų – karpių gyvenamąją aplinką.
Žuvininkystės tvenkiniuose rekomenduojama, pritaikant tvenkinių tręšimą ir
kitas priemones, pasiekti optimalių biogenų kiekį vandenyje. Tai leistų pagerinti
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vandens kokybę ir pagausinti natūralią pašarinę bazę, tuo pačiu pagerinti
išauginamos įveisiamos medžiagos kitiems metams kokybę.
Karpių šiųmetukų–metinukų įmitimo tyrimai nustatant mažo jų išgyvenimo
priežastis. Tikslas – įvertinti tvenkinių ūkiuose ir bendrovėse metinukų
(peržiemojusių šiųmetukų) fiziologinę būklę; nustatyti šiųmetukų pasiruošimą
žiemojimui – įvertinti juos pagal įmitimo koeficientą ir biocheminius rodiklius
(riebalus, baltymus, drėgmę, kt.), pateikti rekomendacijas, kaip pagerinti karpių
šiųmetukų žiemojimą.
Auginamų Lietuvos tvenkininės žuvininkystės bendrovėse 2007 m. karpių
šiųmetukų fiziologinės būklės ir kokybės tyrimai. Tikslas – ištirti auginamų
Lietuvos tvenkininės žuvininkystės bendrovėse auginimo laikotarpiu karpių
šiųmetukų augimo tempus ir fiziologinę būklę, prognozuoti jų pasiruošimą
pirmam žiemojimui. Įvertinti auginimo tvenkinių, kuriuose karpiai auginami
pirmą vasarą, natūralios pašarinės bazės kiekis ir kokybė, atlikti karpių
šiųmetukų biocheminiai tyrimai auginimo laikotarpiu, įvertintas jų pasiruošimas
pirmam žiemojimui; pateiktos rekomendacijos dėl karpių šiųmetukų auginimo, jų
kokybės ir žiemojimo rodiklių gerinimo.
Karpių selekcija. Tikslas – išvesti Lietuvos sąlygomis auginti tinkančią
karpių veislinę atmainą, kuri būtų reproduktyvi, gero eksterjero, duotų gerą
produkciją, gerai žiemotų, būtų atspari ligoms. 2007 m. duomenys palyginti su
daugiamečių tyrimų (nuo 2000 m.) rezultatais. Ypatingas dėmesys skirtas karpių
vislumui. Dirbtinio neršto metu pasirinkti įvairūs selekciniai kryžminimai, kurių
dėka gauti karpiukai toliau bus naudojami selekcijos tikslams, siekiant išvesti
gerą lietuvišką karpių veislę.
Ekonomiškai efektyvios pašarų receptūros karpių jaunikliams ir
prekinėms žuvims. Tikslas – parengti karpių fiziologinius poreikius atitinkančius
visaverčių kombinuotųjų pašarų receptus ir apskaičiuoti jų ekonominį
efektyvumą. Tvenkinių produktyvumas – apie 500–700 kg/ha prekinių žuvų.
Produktyvumas galėtų būti didesnis, jei būtų geresnė papildomam žuvų šėrimui
naudojamų kombinuotojų pašarų kokybė, baltymingumas. Tiriama optimali
visaverčių kombinuotųjų pašarų karpiams struktūra.
Karpių aeromonozių tyrimai Lietuvos akvakultūros bendrovėse ir karpių
atsparumo aeromonoms vertinimas. Tikslas – išskirti infekcinės karpių, sazanų ir
šių hibridinių žuvų ligos aeromanozės sukėlėjus, nustatyti sukėlėjų jautrumą
antimikrobinėms medžiagoms. Svarbu didinti žuvų imunitetą, sukuriant
palankias aplinkos sąlygas, naudoti uždaros imuninės bandos sukūrimo būdą,
auginant daug atsparesnes ligoms karpių veislines atmainas; sergančioms žuvims
ir profilaktikos tikslais taikyti įvairių antibiotikų terapiją. Pateikta ataskaita apie
karpių atsparumą aeromonoms akvakultūros bendrovėse ir rekomendacijos.
Pašarinės bazės sterkų jauniklių augimui įvertinimas tvenkiniuose.
Išaugus sterkų įveisimo medžiagos poreikiams, svarbu tobulinti jų dirbtinio
veisimo biotechnologijas. Sterkai yra plėšriosios žuvys, kurioms būdingas
kanibalizmas. Daugiausia dėmesio buvo skiriama sterkų mitybos tyrimams
Kuršių ir Kauno mariose. Tikslas – ištirti mitybinės bazės įtaką tvenkiniuose
auginamiems sterkams. Nustatyti sterkų, auginamų tvenkiniuose, mitybos
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ypatumai, išnagrinėta tvenkinių pašarinė bazė, įvertinta jos įtaka žuvų augimui,
išanalizuota atskirų maisto komponentų reikšmė įvairaus dydžio sterkų mitybai,
rekomenduotos priemones tvenkinių pašarinės bazės pagerinimui ir kanibalizmo
pasireiškimui sumažinti.
Sterkų neršto ypatumų tyrimai tvenkiniuose įrengtose varžose. Tikslas –
nustatyti sterkų neršto ant dirbtinio substrato ypatumus tvenkiniuose įrengtose
varžose, įvertinti įvairių rūšių substratų tinkamumą sterkų nerštui, išanalizuoti
žmogaus chorioninio gonadotropino injekcijų pritaikymo galimybes sterkų
reproduktorių subrendimui skatinti, pateikti rekomendacijas, kaip gauti sterkų
ikrų ant dirbtinio substrato varžose. Parengta studija ir rekomendacijos.
Ištirti rūgščios terpės tirpalų panaudojimo apvaisintų žuvų ikrų
nulipninimui galimybes. Tikslas – nustatyti rūgščios terpės tirpalų, pagamintų iš
tanino rūgšties, panaudojimo kai kurių Lietuvoje veisiamų žuvų apvaisintų ikrų
nulipinimui galimybes, įvertinti įvairių koncentracijų tanino rūgšties tirpalų,
esant skirtingai ekspozicijos trukmei, poveikį ikrų lipnumui, jų gyvybingumui bei
išsiritusių lervučių išeigai. Nustatyta, kad lydekų, lynų ir seliavų apvaisintų ikrų,
pasižyminčių skirtingu lipnumu, nulipinimui turi būti naudojama skirtinga tanino
rūgšties tirpalo koncentracija bei skirtinga ekspozicijos trukmė. Neišbrinkusių
(lydekų ir lynų) ikrų lipnumui pašalinti taikoma didesnė tanino rūgšties
koncentracija ir ilgesnis ekspozicijos laikas negu išbrinkusių (seliavų) ikrų
nulipinimui. Didesnė tanino rūgšties koncentracija bei ilgesnė ekspozicija negu
nustatyta optimali kiekvienai rūšiai neigiamai veikia ne tik ikrų vystymąsi, bet ir
embrionų skilimą, todėl sumažėja ikrų akutės stadijoje ir išsiritusių lervučių
išeiga. Pateikta optimali tanino rūgšties tirpalo koncentracija ir ekspozicijos
trukmė konkrečios rūšies žuvų apvaisintų ikrų lipnumui pašalinti.
Lašišinių žuvų fiziologinės, mikrobiologinės būklės bei imuninės sistemos
tyrimai Žeimenos lašišų veislyne. Tikslas – tobulinti lašišinių žuvų jauniklių
vystymosi ir paauginimo sąlygas, siekiant padidinti gyvybingų individų skaičių,
gerinti veislyne auginamų žuvų fiziologinę būklę, stiprinti jų imuninę sistemą,
didinti jų atsparumą ligų sukėlėjams, užtikrinti prisitaikymą prie gamtinių sąlygų
ir galimybę išgyventi. Atskirų aplinkos stresinių veiksnių ir jų komplekso
poveikio organizmui eksperimentiniai tyrimai Lietuvoje nebuvo vykdomi. Ištyrus
lašišinių žuvų vieno svarbiausių jų auginimo laikotarpių, t. y. aktyvios mitybos
pradžioje biologinių rodiklių (fiziologinių, imuninių ir mikrobiologinių
(naudojant molekulinius metodus)) visumą,gauti naujausi duomenys apie dviejų
aplinkos stresinių veiksnių suminį poveikį organizmui. Pateiktas žuvų
fiziologinio, imuninio, mikrobiologinio atsako į aplinkos stresinius veiksnius
(atskirus ir suminį), priešpatologinės būklės vystymosi, prevencijos ir stresą
mažinančių veiksnių taikymo modelis.
Lašišinių žuvų, auginamų uždaroje vandens sistemoje, morfologinių –
patologinių pakitimų procesų dinamikos tyrimai. Tikslas – gerinti veisiamų žuvų
auginimo technologinį procesą, eliminuoti iš jo kenksmingus, žalojančius
faktorius. Ištirtas lašišinių žuvų, auginamų uždaroje vandens apykaitos sistemoje,
morfologinių–patologinių, makro ir mikropakitimų dinamika, audinių ir organų
pažeidimų ir ekologinių faktorių poveikio priežastinis ryšys, įvertinta lašišinių
žuvų jauniklių sveikatingumo būklė, jų gyvybingumas ir atsparumas
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nepalankioms aplinkos sąlygoms, išleidus juos į natūralią gamtą. Pateiktos
rekomendacijos dėl auginamų lašišinių žuvų jauniklių patologijų kontrolės.
Vėžių pagreitinto dirbtinio veisimo ir jauniklių auginimo technologijų
parengimas. Tikslas – parengti ir optimizuoti šiuolaikines plačiažnyplių vėžių
veisimo ir auginimo technologijas Simno vėžių veislyno sąlygomis.
Siekiant įdiegti modernią vėžių ikrų inkubavimo technologiją Lietuvoje,
buvo įvertintas dirbtinio pagreitinto plačiažnyplių vėžių veisimo efektyvumas
šiuolaikinio modelio inkubatoriuje LVŽŽTC Simno filiale. Plačiažnyplių vėžių
veisimo ir jauniklių auginimo modernių technologijų kūrimas ir jų diegimas
vėžių veislynuose yra aktualus dėl galimybių didinti vėžių jauniklių produkciją.
Vėžių jauniklių poreikis labai didelis, o Lietuvoje veikia tik vienas veislynas.
Vienintelės vietinės plačiažnyplių vėžių rūšies akvakultūros plėtra
Lietuvoje yra susijusi su šių vertingų Vakarų Europos rinkoje vėžių išteklių
atkūrimu ir gausinimu. Vėžių išteklių padidinimas respublikos gamtiniuose
vandens telkiniuose yra svarbus gamtosauginiu požiūriu, nes vėžiai vaidina
svarbų
ekologinį
vaidmenį,
reguliuojant
gėlavandenių
ekosistemų
mikrobiologinio užterštumo ir eutrofikacijos lygį. Plačiažnypliai vėžiai laikomi
švaraus vandens indikatoriais ir saugomi pagal Berno konvenciją.
Baltijos jūros priekrantės ir Kuršių marių žuvų išteklių racionalus
naudojimas
Kuršių marių ir Nemuno deltos verslinių žuvų populiacijų struktūros ir
gausumo įvertinimas ir Kuršių marių ir Baltijos jūros priekrantės žuvų išteklių
racionalaus naudojimo tyrimai yra tyrimų, vykdomų pagal ŽŪM užsakymus nuo
1993 m., tąsa. Tikslas – įvertinti pagrindinių verslinių žuvų išteklius, ištirti jų
populiacijų struktūrą, prognozuoti kaitą ir parengti priemones žvejybos
efektyvumui didinti, nustatyti verslinių žuvų sugavimo limitus kitiems metams,
pateikti išankstinę žuvų sugavimo prognozę. Tyrimų duomenys aktualūs
Lietuvos žvejams ir ES, Lietuvos ir Rusijos derybų komisijai žuvininkystės
klausimais.
Kuršių marių žvejybos verslo patiriamų nuostolių ir pasitraukimo iš verslo
kompensavimo metodikos mokslinis pagrindimas. Tikslas – parengti vienkartinių
išmokų Kuršių marių žvejams už pasitraukimą iš žvejybos verslo ir už žvejybos
įmonių veiklos nutraukimą (Kuršių mariose) vertinimo metodiką. Atsižvelgiant į
ūkinės veiklos plėtrą bei aplinkosauginius apribojimus, siūloma suteikti prioritetą
pasitraukiant iš verslo ar jį keičiant veiklą toms įmonėms, kurios žvejoja
gilinamo Klaipėdos uosto poveikio zonos baruose, atsisako žvejoti traukiamais
tinklais arba yra ekonomiškai labai silpnos. Darbe pateikti įvairūs įmonių
pasitraukimo iš žvejybos verslo scenarijai, apskaičiuotas lėšų poreikis
kompensacijoms.
Praeivių žuvų (lašišų, šlakių, stintų, žiobrių ir perpelių) išteklių tyrimai
ŽŪM užsakymu vykdomi nuo 1993 m. Tikslas – ištirti ir pasiūlyti praeivių žuvų
rūšių gausumą ir jų žvejybos Baltijos jūroje, Kuršių mariose, Nemuno deltoje
limitus kitiems metams, pateikti rekomendacijas verslinės žvejybos
racionalizavimui. Reguliuojant praeivių žuvų žvejybą ir mažėjant vandens
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užterštumui, kai kurių praeivių žuvų (perkelių, žiobrių) ištekliai didėja, kinta į
Nemuno baseiną migruojančių lašišų ir šlakių skaičius.
Siekiant apsaugoti žiobrius migracijos metu, rekomenduota uždrausti jų
žvejybą Kuršių mariose 40–45 mm akytumo tinklaičiais 15 dienų, tuo metu, kai
visoje marių akvatorijoje vyksta masinė šių žuvų migracija (apie spalio 5–20 d.).
Kitu laiku žiobrių priegauda neturėtų viršyti 50 proc.
Siekiant didinti perpelių išteklius, pagrindinėje jų nerštavietėje – Ežios
seklumoje – rekomenduojama ir ateityje drausti žvejybą gaudyklėmis perpelių
migracijos ir neršto metu. Būtina tarpvalstybiniu mastu susitarti, kad analogiški
draudimai verslinei perkelių žvejybai būtų įvesti ir Rusijos Federacijos Kaliningrado
sričiai priklausančioje Kuršių marių dalyje esančiose perpelių nerštavietėse.
Stintų gausumo Baltijos jūros priekrantėje, Kuršių mariose ir Nemuno
deltoje stebėjimas žiemos–pavasario laikotarpiu. Tikslas – tirti stintų gausumą jų
neršto metu Baltijos jūros priekrantėje, Kuršių mariose ir Nemuno deltoje,
nustatyti optimalų gaudyklių skaičių. Parengtos rekomendacijos dėl jų žvejybos
Baltijos jūros priekrantėje, Kuršių mariose, įskaitant Nemuno deltą, stintų
gaudyklių skaičiaus Kuršių mariose limito, leidžiant naudoti ne daugiau kaip
160 vnt. Siūloma nutraukti verslinę stintų žvejybą masinio neršto metu.
Praeivių ir pusiau praeivių žuvų migracijų tyrimai Nemuno deltoje. Tikslas –
ištirti praeivių ir pusiau praeivių žuvų (žiobrių, vėgėlių, nėgių) migracijų periodus,
nustatyti klimatinių sąlygų įtaką šių žuvų migracijos intensyvumui. Išnagrinėti
žiobrių, vėgėlių, nėgių migracijų laikotarpiai, intensyvumas, gausa, migrantų
matmenys, lytinė sudėtis leidžia nustatyti žvejybos draudimo laikotarpius.
Neverslinio dydžio menkių priegaudą mažinančių žvejybos metodų ir
įrankių tyrimai. Tikslas – išnagrinėti pietryčių Baltijos menkių, sugautų
dugniniais tralais, žiauniniais tinklais ir ūdomis, struktūrą, siekiant įvertinti
neverslinio dydžio žuvų priegaudos rodiklius. 1999–2006 m. buvo atlikta
daugiau nei 145 tūkst. verslinės žvejybos įrankiais sugautų menkių matavimų.
Nustatyta, kad menkes gaudant ūdomis, neverslinio dydžio individų priegauda
mažiausia. Įvertinti menkių priegaudos pokyčiai, daliai žvejybos laivų nutraukus
savo veiklą visam laikui.
Otų (Scophthalmus maximus (L)) populiacijos būklė Lietuvoje. Tikslas –
įvertinti neracionalios verslinės žvejybos pasekmes. Tyrimų rezultatai parodė, kad
dėl intensyvios verslinės žvejybos pakito otų nerštinės bandos struktūra: sumažėjo
stambių žuvų, ypač patelių, didesnę sugaunamų žuvų dalį sudaro jaunikliai.
Gausėjant otų jauniklių, galimas šių vertingų žuvų išteklių padidėjimas po 6–7 m.
Lietuvos vandenyse gyvenančių ungurių išteklių atkūrimo mokslinis
pagrindimas. Tikslas – įvertinti Lietuvos vandenyse gyvenančių ungurių išteklių
būklę, apibendrinti informaciją apie ungurių populiaciją, numatyti išteklių
valdymo planą. Pasiūlytos ungurių išteklių apsaugos ir gausinimo priemonės,
neršto migracijos lygio vertinimo ir stebėjimo metodai, pateiktos rekomendacijos
ungurių išteklių atsikūrimo tempams stebėti, ungurių išteklių valdymo planui
Lietuvoje parengti.
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Kitų vidaus vandens telkinių žuvų racionalus naudojimas ir gausinimas
Rekomendacijos žvejybos verslui ir žuvivaisai. nustatyti žuvų sugavimų
limitai valstybinės reikšmės vandens telkiniuose. Tikslas – ištirti ir nustatyti
vienuolikos valstybinių nenuomotinų ežerų (Aiseto, Baltųjų Lakajų, Baluošų,
Bebrusų, Dringio, Erzveto, Galuonų, Kretuono, Obelijos, Peršokšnų, Siesarties)
žuvų bendrijų charakteristikas ir pateikti rekomendacijas dėl verslinės žvejybos
reguliavimo priemonių. Parengta studija apie tirtų ežerų žuvų bendrijų rūšinę
sudėtį, gausumo ir biomasės pokyčius bei dabartinę būklę, pateiktos mokslinės
rekomendacijos dėl verslinės žvejybos reguliavimo priemonių.
Pamario polderių žuvingumo įvertinimas ir racionalių eksploatacijos
priemonių pateikimas. Tikslas – įvertinti Sausgalvių, Šyšos, Pakalnės, Vorusnės
polderių ichtiofaunos sudėtį, būklę ir sąlygas. Pamario polderių ichtiofaunos
sudėtis, žuvų egzistavimo sąlygos mažai ištirtos. Pateiktos rekomendacijos, kaip
geriau derinti gamtosauginius, žuvininkystės ir žemės ūkio interesus.
Kauno marių ir Kaišiadorių HAE aukštutinio baseino žuvų išteklių būklės
tyrimai rekomendacijų žvejybai 2008–2009 m. parengimo tikslais. Tikslas –
ištirti Kauno marių ir Kaišiadorių HAE aukštutinio baseino verslinių žuvų
išteklius, jų panaudojimą, pasiūlyti galimų žvejybos kvotų dydį. Tyrimų
duomenys naudoti įvertinant Kauno marių ir Kaišiadorių HAE Aukštutinio
baseino žuvų išteklių būklę, sudaryta jų kaitos prognozė, parengtos
rekomendacijos dėl verslinės žvejybos reguliavimo ir dėl leistinų Kauno mariose
ir Kaišiadorių HAE aukštutiniame baseine sužvejoti 2008–2009 m. žuvų.
Mėgėjiškos žūklės poveikio žuvų populiacijoms ir bendrijoms įvertinimas
ir žuvų išteklių būklės vertinimo metodikos parengimas. Tikslas – nustatyti
specifinius, skirtingiems ežerų tipams (seliaviniams, karšiniams, sterkiniams,
lydekiniams ir lyniniams) charakteringus žuvų populiacijų ir bendrijų rodiklius –
žūklės poveikio indikatorius, parengti žuvų išteklių būklės vertinimo metodiką.
Nustatyta, kad žūklės poveikio žuvų išteklių būklės vertinimui visų tipų ežeruose
taikytini plėšriųjų žuvų santykinio gausumo, vidutinio individo svorio bendrijoje
ir neverslinių žuvų santykinės biomasės bendrijoje rodikliai. Parengta žuvų
išteklių būklės vertinimo metodika.
Valstybinės reikšmės vandens telkinių svarbiausių žuvų rūšių augimo
klasifikacija žuvivaisos tikslais. Tikslas – įvertinti pagrindinių žuvų rūšių augimo
tempus valstybinės reikšmės vandens telkiniuose, parengti žuvų augimo
vertinimo metodiką, rekomendacijas dėl atskirų valstybinės reikšmės vandens
telkinių tinkamumo įžuvinti vertingas žuvų rūšis ir prioritetinių telkinių sąrašą.
Parengta žuvų augimo įvertinimo metodika, rekomendacijos dėl atskirų
valstybinės reikšmės vandens telkinių tinkamumo įžuvinti vertingomis žuvų
rūšimis ir pateiktas prioritetinių telkinių sąrašas.
Nenaudojamų baseinų pritaikymo akvakultūros mokslo, mokymo,
žuvivaisos ir švietimo tikslams galimybių studija. Tikslas – parengti ir pateikti
galimybių studiją LVŽŽTC ŽTL eksperimentinės bazės efektyviam
panaudojimui, ją modernizuojant ir pritaikant šiuolaikinių technologijų įdiegimą
žuvininkystėje ir žuvivaisoje. Įvertinta LVŽŽTC ŽTL dabartinė būklė,
išanalizuoti jūrinės žuvivaisos poreikis, galimybės ir perspektyvos Lietuvoje.
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1. UAB „Baltlanta“
Šalies ekonominės reformos metu vietoje buvusios Lietuvos valstybinės
žvejybos laivyno įmonės (VŽLĮ) „Jūra“, keičiant nuosavybės santykius, susikūrė
mažesnių įvairaus dydžio UAB: „Irvinga“, „Klaipėdos Orchidėja“, „Žvejų
servisas“, „Retenybė“, „Jūros ešerys“, „Jūrų krabas“, „Jūrmylė“, „Logeris“,
„Agomeda“, „Baltijos žiedas“, „Rampetas“, „Žiedas“, „Kulupė“, „Baltlanta“,
„Atlantic fish products“, „Senlina“, „Grenta“ ir kt. Didesnė dalis šių bendrovių
sunyko.
Privačios iniciatyvos dėka žvejyba tolimuosiuose vandenyse ir Baltijos
jūroje buvo atkuriama ir plėtojosi.
UAB „Baltlanta“ susikūrimo ištakos – 1993 m., kai būsimieji UAB
„Baltlanta“ savininkai, jūrininkai, dirbę okeaniniuose žvejybos laivuose,
išsinuomojo didįjį žvejybos tralerį–šaldytuvą „Kapitonas Č. Bublys“. Iš pradžių
laive nebuvo jokių žūklės mechanizmų, todėl laivas buvo naudojamas
automobiliams gabenti iš Vokietijos į Lietuvą, vėliau – šaldytoms žuvims iš
Jungtinės Karalystės į Baltijos šalis transportuoti.
Tuo metu „Jūros“ laivai „Minija“ (vėliau – „Toras“, dar vėliau – „Captain
G. Koval“) ir „Telšiai“ (vėliau – „Koralas“) stovėjo areštuoti Ispanijoje. Jų laukė
toks pat likimas, kaip ir daugumos „Jūros“ laivų – pardavimas metalo laužui,
nors tuo metu jie buvo tik šiek tiek senesni nei 10 metų. Būsimieji „Baltlantos“
pagrindiniai akcininkai nusprendė sumokėti šių laivų skolas, o tai leido panaikinti
jų areštą, atplukdyti laivus į Klaipėdą savo sąskaita ir jau Klaipėdoje nupirkti
didesne kaina, nei pardavus metalo laužui. Pinigai šioms išlaidoms buvo gauti
paėmus kreditą Vokietijoje. Laivai buvo pirkti Kaune registruotos UAB
„Taueris“ vardu. 1996 m. gruodžio 17 d. buvo įkurta UAB „Baltlanta“,
registruota Klaipėdoje, ir laivai tapo jos nuosavybe. 1996–1999 m. UAB
„Baltlanta“ pirko laivus ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Rusijoje, Rumunijoje,
Namibijoje, Norvegijoje. Pirkti laivai buvo remontuojami, modernizuojami.
Šimtams įvairių specialybių aukštos kvalifikacijos žvejų, netekusių darbo
žlungant VŽLĮ „Jūra“, atsirado galimybė įsidarbinti UAB „Baltlanta“ laivuose ir
toliau dirbti pagal profesiją.
2005–2007 m. UAB „Baltlanta“ dirbo apie 60 kranto darbuotojų ir apie
600 įvairių specialybių žvejų.
Nors pirmieji įsigyti UAB „Baltlanta“ laivai buvo žvejybos paskirties,
žvejoti negalėjo, nes jų žūklės įrenginiai ir mechanizmai buvo susidėvėję,
neturėta žūklės įrangos. Paruošti laivą žvejybai vandenyne reikėjo didelių
vienkartinių investicijų, o jų trūko. Todėl gamybinę veiklą laivai pradėjo ne
žvejodami, o dirbdami kaip gamybiniai refrižeratoriai. Šiauriniuose Jungtinės
Karalystės uostuose jie stovėdavo išmetę inkarus, prie jų švartuodavosi nedideli

82

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖ. DOKUMENTAI, FAKTAI, SKAIČIAI 2006–2007

Jungtinės Karalystės, Škotijos žvejybos laivai, iš kurių buvo perkraunamos
sugautos šviežios žuvys apdorojimui ir užšaldymui.
Ši įmonė sparčiai plėtėsi, stiprėjo ir tapo stambiausia privačia jūrinės
žvejybos įmonė Baltijos valstybėse. UAB „Baltlanta“ savo dirbtuvėse
paruošdavo laivus žvejybai jūrose. Tai sudarė galimybes pradėti žvejybą Atlanto
vandenyne. Kadangi tuo metu nebuvo galima gauti licencijų žvejybai kitų
valstybių IEZ, žvejyba buvo vykdoma tik atvirose Atlanto vandenyno dalyse,
nepatenkančiose į atitinkamų valstybių IEZ.
UAB „Baltlanta“ laivai žvejojo Norvegijos ir Irmingerio jūrų, atvirose
Atlanto vandenyno Argentinos rajono dalyse, vėliau – Namibijos, Angolos,
Mauritanijos ir Maroko IEZ. Laivai žvejojo skumbres, jūrų ešerius, kalmarus,
staurides, sardinėles, sardines ir kt.
UAB „Baltlanta“ išsiskyrė novatoriškumu, optimizuojant žuvų paiešką,
žvejybos procesus, organizuojant nenutrūkstamą žvejybinių laivų aprūpinimą
kuru, maistu, produkcijos pakavimo medžiagomis, paruoštos produkcijos
iškrovimą, įgulų keitimą, pristatant jas lėktuvais į užsienio uostus, esančius netoli
žūklės rajonų. Smarkiai apgadinta žvejybos įranga buvo remontuojama ar
restauruojama Klaipėdoje (krante), nes to padaryti laivuose neįmanoma.
Laivų aprūpinimui ir pagamintos produkcijos transportavimui buvo
nupirkti transportiniai refrižeratoriai „Frio Baltasar“, „Frio Gaspar“, „Frio
Melchor“. Kiti transportiniai refrižeratoriai buvo nuomojami. Žvejybos ir
transporto laivų aprūpinimui kuru buvo nupirktas tanklaivis „Pelikan“.
UAB „Baltlanta“ pirmoji (vienintelė) sukūrė Mauritanijos ir Maroko
žvejybos rajonų elektroninius žemėlapius su detaliais povandeninių uolų,
kanjonų vaizdais, tiksliomis koordinatėmis. Juos lengva papildyti, koreguoti.
Šiais elektroniniais žemėlapiais naudojasi beveik visi šiuose rajonuose
žūklaujantys laivai.
Visose atvirose Atlanto vandenyno dalyse žvejyba yra sezoninė. Žvejybos
sezonų trukmė skirtinguose rajonuose – nuo 4 iki 7 mėnesių. Kai kurie rajonai
labai nutolę vienas nuo kito. Pasibaigus sezonui viename rajone, žvejybos laivus
tekdavo perdislokuoti į kitą. Perplaukimams būdavo sugaištama daug laiko,
sunaudojama kuro. Skirtinguose rajonuose gaudant skirtingų rūšių žuvis,
naudojama tam tikra įranga. Pastarosios pakeitimui reikėdavo daug papildomų
lėšų.
Todėl buvo nuspręsta sukoncentruoti žvejybą Mauritanijos ir Maroko IEZ.
Čia sezoniniai žvejybos sąlygų pasikeitimai ne tokie žymūs, be to, šie du
žvejybos rajonai yra šalia vienas kito. Pastaruosius keletą metų laivai sausio–
rugpjūčio mėnesiais žvejoja Mauritanijos, o rugsėjo–gruodžio mėnesiais –
Maroko vandenyse.
Šiuo metu prie Centrinės Afrikos krantų (Mauritanijos ir Maroko IEZ)
žvejoja 6 okeaniniai žvejybos laivai („Koralas“, „Captain G. Koval“, „Apuokas“,
„Aras-1“, „Irvinga“, „Balandis“). Žvejybos laivas „Kovas“ remontuojamas ir
modernizuojamas Klaipėdos uoste, „Garnys“ – Las Palmo uoste (Ispanijoje).
Baltijos jūroje žvejoja keturi mažieji žvejybos traleriai: „Baltik“, „Atlant“,
„Rytas“, „Vilnis“. Jie žvejoja menkes, plekšnes, šprotus, strimeles.
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Mauritanijos ir Maroko IEZ UAB „Baltlanta“ laivai žvejoja pagal Europos
Komisijos skiriamas žvejybos licencijas. Dalį žvejybos licencijų ši įmonė įsigyja
komerciniais pagrindais.
12 lentelė. Atlanto vandenyne ir Baltijos jūroje žvejojusių laivų žuvų ir kitų
jūrų gyvūnų sugavimas 2005–2007 m.
Rodikliai

2005

2006

2007

Atlanto vandenynas
(Mauritanijos ir Maroko IEZ) (6 laivai)
Sugauta, tūkst. t
Realizuota Afrikos rinkoje, proc.
Realizuota NVS ir ES rinkose, proc.

125
55
45

96,5
69
31

99,5
77
23

Baltijos jūra (4 laivai)
Sugauta, t

785

504

1 222

UAB „Baltlanta“ žvejybos laivai 2006 ir 2007 m. sugavo atitinkamai 70,3
ir 62,6 proc. Lietuvos žvejų tolimuosiuose vandenyse sugautų žuvų ir kitų jūros
gyvūnų ir atitinkamai 83,4 ir 99,7 proc. Mauritanijos ir Maroko vandenyse
sugautų žuvų.
Šios įmonės laivai 2006 ir 2007 m. sugavo 3,2 ir 4,6 proc. Lietuvos laivų
Baltijos jūroje sugautų žuvų.
UAB „Baltlanta“ užsiima ne vien tik žvejyba, bet ir žuvų perdirbimu.
Įmonės laivai atitinka ES reikalavimus, turi sertifikatus tiekti produktus į visas
ES šalis ir Rusiją.
Pagrindinė produkcija yra šaldytos žuvys, žuvų miltai ir žuvų taukai.
Įįmonės veiklos sritys: laivyno eksploatavimas, žvejyba, žuvų ir jų produktų
pardavimas, transportavimas bei ekspedijavimas, laivų agentavimas, laivų
krovinių ekspedijavimas, krovinių pervežimai tentiniais ir refrižeratoriniais
treileriais Lietuvoje ir užsienyje.
UAB „Baltlanta“ planuoja ir ateityje tęsti verslą, kurio pagrindą sudaro
okeaninė žvejyba, žuvų produktų transportavimas iš žvejybos rajonų į Centrinės
Afrikos ir Baltijos jūros uostus, prekyba žuvų produktais, krovinių pervežimas,
laivų įgulų komplektavimas. Laivai ir toliau bus remontuojami, renovuojami ir
modernizuojami. Neplanuojama atsisakyti ir žvejybos Baltijos jūroje.

2. Įmonių grupė„Vičiūnai“
Privataus nacionalinio kapitalo įmonių grupė ,,Vičiūnai“ (įkurta 1991 m.)
siūlo platų šaldytų ir atšaldytų produktų asortimentą. Lietuvoje žinomiausia kaip
žuvų produktų gamintoja ir kitų produktų – daržovių, bulvių, picų, ledų
platintoja. Taip pat įmonė yra gerai žinomų tarptautinių prekės ženklų Hortex,
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Nestle, Dujardin ir kt. atstovė, kuri platina ir šių kompanijų prekes, teikia
logistikos paslaugas visose trijose Baltijos šalyse.
Vičiūnų grupę sudaro 29 kompanijos, 4 iš jų gamina žuvininkystės
produktus: 5 gamybinės, 11 distribucinių, logistikos ir nekilnojamojo turto,
13 prekybinių įmonių. Iš viso Vičiūnų grupėje dirba per 6500 darbuotojų.
Pagrindiniai įmonės padaliniai ir administracinės būstinės įsikūrusios Estijoje,
Rusijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Ukrainoje, Belgijoje, centrinė būstinė yra
Lietuvoje (Kaune).
Įmonių grupę sudaro po dvi įmones Lietuvoje ir užsienyje: UAB „Plungės
kooperatinė prekyba“ (Plungėje), UAB „Vičiūnai ir partneriai“, AS „Paljassare
kalatööstus“ (Estijoje, Taline) ir OOO „Vichiunai RUS“ (Rusijos Federacijos
Kaliningrado srityje, Sovetsko m.). Šiose įmonėse gaminami atvėsinti ir šaldyti
žuvų produktai.
Kiekvienos Vičiūnų grupės įmonės gamybos specializacija skirtinga.
Gaminama daugiau kaip 3 000 pavadinimų produktų su prekių ženklais VICI,
Esva, Columbo. Ant nemažos dalies įmonės gaminamų produktų – didžiųjų
prekybos tinklų prekių ženklai.
Visos „Vičiūnų grupės” įmonės pagamina 100 tūkst. t maisto produktų per
metus. Vakarų Europoje daugiausia produktų parduodama Prancūzijoje (44 proc.
viso pardavimo regione). Rusijoje parduodama 52 proc. visos į Rytų Europą
eksportuojamos produkcijos, o Centrinėje Europoje – daugiausia parduodama
Lenkijos (25 proc.) ir Serbijos (18 proc.) rinkose.
Žuvininkystės produktų pakuotė yra viena svarbiausių reklamos
priemonių, padedanti išskirti vieną prekę iš kitų, kuo tiksliau informuoti pirkėjus
ir pan. Vartotojui naudinga, kai prekė turi savo vardą; jis padeda atpažinti ir
įsiminti patikusią prekę. Daugėjant konkuruojančių žuvininkystės produktų,
prekės vardas sutrumpina paieškas, supaprastina pasirinkimą.
2000 m. minėtų produktų atsirado Vakarų Europos rinkoje, įsteigus
dukterinę kompaniją „Vichunai Europe N. V“. Tuo metu Vičiūnų grupės prekių
ženklas „Vičiūnai“ buvo pakeistas į VICI.
Įmonės „Vičiūnų grupė“ išsikėlė strateginį tikslą, kad turimas VICI prekės
ženklas taptų gerai žinomu ne tik Baltijos šalyse (Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje),
bet ir geriausiu maisto prekiniu ženklu pasaulyje.
UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ pagrindinė veiklos sritis – maisto
produktų iš surimio (krabų lazdelės, krabų mėsa, krabų žnyplės ir kt.) gamyba ir
prekyba jais. UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ pirmoji Lietuvoje pradėjo
gaminti krabų lazdeles iš surimio.
2007 m. liepos mėnesį kilo didžiulis gaisras, kuris suniokojo žuvų
perdirbimo cechą. Įmonė gaisro metu neteko apie 20 proc. krabų lazdelių
gamybos pajėgumų (apie 8 proc. visos įmonių grupės gamybos pajėgumų),
sunaikinta įmonės turto už 16 mln. Lt (4,63 mln. eurų). Atstatytas cechas yra
700 m2 didesnis už anksčiau buvusį (kainavo 25 mln. Lt, iš jų beveik 21 mln. Lt
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kompensavo „Lietuvos draudimas“). Ceche sumontuotos pagal specialų
užsakymą Japonijoje pagamintos trys naujos gamybos linijos.
Siekiant išvengti nuostolių ateityje, tobulinama priešgaisrinės apsaugos
sistema, numatomos investicijos.
Besiplečiant rinkai ir didėjant produkcijos paklausai, 2001 m. pastatyti du
nauji gamybos cechai, kuriuose pradėta krabų lazdelių ir forminių surimio
produktų gamyba. 2002 m. reorganizavus UAB ,,Plungės kooperatinė prekyba“,
buvo atskirta žuvų ir surimio produktų gamyba, žuvų gamybos linijas perduodant
naujai įkurtai dukterinei įmonei UAB ,,Vičiūnai ir partneriai“. Įmonės
administracija ir gamybos cechai įsikūrę Plungės mieste, prekybos ir dizaino
padaliniai – Kaune. UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ išplėtė savo veiklą
Europos ir Azijos regionuose. Įmonė tiekia produkciją į 38 pasaulio šalis.
Eksportuojama apie 80 proc. visos pagamintos produkcijos
13 lentelė. Žuvininkystės produktų pardavimo apimtys 2006 ir 2007 m., t
Produktai
Krabų lazdelės
Kitos jūrų gėrybės
Iš viso

2006

2007

21 190
4 202
25 392

20 195
4 285
24 480

Šaltinis: „Vičiūnų“ įmonių grupės duomenys.

UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ veikia Rizikos veiksnių analizės ir
svarbių jos valdymo taškų (RVASVT) ir savikontrolės sistema. Įmonei suteikti
atitiktį Britanijos mažmeninės prekybos konsorciumo (angl. British Retail
Consortium – BRC) ir Tarptautinį maisto kokybės (angl. International Food
Standard – IFS) standartus liudijantys sertifikatai. Išskirtiniams gaminiams
suteiktas Jūrų valdymo tarybos (angl. Marine Stewardship Council – MSC)
ženklas, garantuojantis, kad produktas gautas/pagamintas iš gerai tvarkomų
žūklės rajonų ir kad jo gamyba nepadidino aplinkai iškylančios grėsmės –
žvejybos išteklių pereikvojimo.
UAB „Vičiūnai ir partneriai“ įsteigta 2002 m., reorganizavus UAB
,,Plungės kooperatinė prekyba“ ir atskyrus žuvų ir surimio produktų gamybą.
Įrengus ES standartus atitinkantį žuvų produktų perdirbimo cechą, 2003 m. jame
pradėta gamyba. Tai šiuo metu viena didžiausių ir moderniausių žuvų produktų
perdirbimo įmonių šalyje. Joje pagamintų produktų galima įsigyti didžiuosiuose
Europos prekybos centruose. Įmonėje gaminamų produktų asortimentas platus
(per 1000 pavadinimų gaminių): silkių gaminiai, delikatesiniai jūrų produktai
sūryme, atšaldytos, sušaldytos žuvys, sūdytos žuvys ir jų produktai, karštai ir
šaltai rūkytos žuvys, marinuota silkių filė, silkių salotos, produktai iš surimio,
delikatesiniai jūrų produktai aliejuje, strimelė, kt. UAB „Vičiūnai ir partneriai“
gaminama produkcija prekiaujama 19 valstybių (17 ES valstybių, Šveicarijoje,
JAV).
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UAB „Vičiūnai ir partneriai“ įgyvendinta RVASVT ir savikontrolės
sistema, įmonei suteiktas IFS standartą liudijantis sertifikatas.
UAB „Vičiūnai ir partneriai“ 2006 m. realizavo 7,3 tūkst. t, 2007 m. –
9,1 tūkst. t žuvininkystės produktų.
AS „Paljassaare Kalatööstus“. 1990 m. Estijoje (Taline) įkurta bendra
Suomijos ir Estijos įmonė AS „Paljassaare Kalatööstus“ nuo 2001 m. įsijungė į
Vičiūnų įmonių grupę.
2007 m., reorganizavus Vičiūnų įmonių grupei priklausiančią įmonę OU
„Vichiunai Nordic“, jos gamybos linijos ir įsipareigojimai perduoti AS
„Paljassaare Kalatööstus“, taip praplečiant pastarosios veiklos profilį ir
pajėgumus. Pagrindiniai įmonės gaminami žuvininkystės produktai: žuvų
kepsneliai, piršteliai, filė, picos, blynai. 2007 m. pradėti gaminti žuvų pyragėliai.
90 proc. produkcijos eksportuojama.
Kai kuriems AS „Paljassaare Kalatööstus“ gaminamiems produktams
Estijos žemės ūkio ir prekybos rūmai suteikė „Pripažinto skonio“ ir „Estijos
pripažinto skonio“ įvertinimus. „Estijos pripažintas skonis“ – tai aukščiausias
produktų iš estiškos kilmės žaliavų (100 proc.) kokybės įvertinimas. Šiuos
įvertinimus pelnė atvėsintos picos ir apvolioti džiūvėsėliuose žuvų produktai,
pagaminti iš natūralios žuvų filės.
Įmonėje visa produkcija gaminama naudojant maisto saugumą
užtikrinančius metodus (RVASVT, ISO-9001:2000 standartų kokybės vadybos
sistemas). Įmonei įteiktas BRC standartą liudijantis sertifikatas.
OOO „Vichiunai RUS“ įkurta 2002 m. Rusijos Federacijos Kaliningrado
srities Sovetsko (buv. Tilžė) mieste. Įmonė veiklą pradėjo nuo surimio produktų
gamybos, patirtį perėmusi iš UAB „Plungės kooperatinė prekyba“. 2005 m.
atidaryti žuvų produktų ir jūrų gėrybių apdirbimo bei žuvų kulinarijos cechai.
OOO „Vichiunai RUS“ produkcija prekiaujama Rusijos Federacijoje, Ukrainoje,
Baltarusijoje, Kazachstane, Moldovoje ir kitose šalyse. Įmonės gaminamų
produktų asortimentą sudaro daugiau nei 300 pavadinimų prekių.
2007 m. įmonėje sertifikuota maisto saugos RVASVT sistema.
Produktų populiarinimas. Didelę įtaką gamybos plėtrai daro teigiamas
gaminamos produkcijos įvaizdis. Jis kuriamas dalyvaujant tarptautinėse
parodose, reklamuojant įvairiomis priemonėmis.
Vičiūnų grupės įmonių dalyvavimo parodose tikslai – praplėsti klientų
ratą, susipažinti su naujovėmis jūrų produktų gamybos ir prekybos srityje,
pasisemti naujų idėjų.
Vičiūnų įmonės grupės Lietuvoje esančių bendrovių įmonės savo
produktus demonstruoja daugiausia tarptautinėse maisto pramonės parodose ir
įvairiuose konkursuose. 2006 m. Vičiūnų grupės gaminys „Tradicinė silkių filė“
Latvijoje laimėjo metų gaminio apdovanojimą, o 2007 m. parodoje „Agrobalt
2007“ – aukso medalį.
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UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ savo gaminamą produkciją nuolat
pristato tarptautinėse maisto pramonės parodose. 2007 m. spalio mėnesį Kelno
(Vokietija) maisto pramonės parodoje „Anuga“ konkurse „Taste 07“ už inovacijų
diegimą jūrų gėrybių gamybos sektoriuje šokoladinis surimis „Sweets del Mare“
(eksperimentinis gaminys) buvo pripažintas vienu geriausių (iš keturių) atvėsintų
produktų kategorijoje.
Gaminamų produktų reklamai įmonė investuoja nemažai lėšų. 2007 m.
sukurtas VICI krabų lazdelių reklaminis vaizdo klipas „Meška“, skirtas Rytų
Europos ir Azijos rinkai, pelnė bronzos medalį „Food&Drink“ kategorijoje
Stokholme vykusiame tarptautiniame reklamos festivalyje „EPICA 2007“.
Maskvoje vykusiame Pasaulinio reklamos forumo „ММФР Red Apple 2007“
organizuotame konkurse „Geriausia metų televizijos ir kino reklama“ „Meška“
maisto produktų kategorijoje pelnė pirmąją vietą. Aukštų įvertinimų „Meška“ yra
pasiekusi ir kasmetiniame Kanų reklaminių filmų festivalyje, kur buvo išrinkta į
geriausių reklaminių filmų 30-dešimtuką iš daugiau kaip 100 000 pretendentų.
Reklaminis filmas „Meška“ finalininkų sąraše buvo vienintelis Rusijos rinkai
atstovaujantis filmas. Jis pelnė metų geriausios Rusijos reklamos vardą
„Geriausias Rusijos reklaminis vaizdo klipas 2007“.
Kartu su UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ „Vičiūnai ir partneriai“
dalyvauja tarptautinėse maisto pramonės parodose. Produktai yra pristatomi
įvairiuose konkursuose. 2007 m. tarptautinėje specializuotoje žemės ūkio ir
maisto pramonės parodoje „AgroBalt 2007“ Vičiūnų grupės gaminys – Tradicinė
silkių filė, 240 g – buvo apdovanotas aukso medaliu. Be to, jau 2006 m. šis
gaminys Latvijoje gavo metų gaminio nominaciją.
2007 m. OOO „Vichiunai RUS“ gaminamos krabų lazdelės pripažintos
„Metų gaminiu 2006“ Minske (Baltarusija) vykusiame tarptautiniame festivalyjekonkurse „Metų pasirinkimas“ („Choice of the year“). Konkurso tikslas –
išrinkti geriausią, kokybiškiausią prekę (paslaugą) ar prekinį ženklą Baltarusijoje.

3. LVŽŽTC Simno eksperimentinis žuvų veislynas
Simno eksperimentinis sykinių žuvų veislynas yra vienas iš šešių
LVVŽTC filialų, įkurtas Alytaus rajono Kalesninkų kaime. Pastatytas 1964 m.
kaip sykinių žuvų, daugiausia seliavų (Coregonus albula), žuvivaisos įmonė.
1965 m. iš įmonės pirmosios seliavų lervutės pasiekė Dzūkijos ežerus, o
vėlesniais metais pradėti ir lydekų bei karpių veisimo darbai.
1965 m. atsivežus iš Rusijos Ropšos veislyno pirmuosius sykinių žuvų –
peledžių (Coregonus peled) ikrų ir lervučių, įmonės veikla įgavo platesnį
mokslinį–gamybinį mastą. Iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pirmuosius
mokslinius darbus Simno žuvivaisos įmonėje pradėjo vykdyti Leningrade
esančio Valstybinio ežerų ir upių žuvininkystės mokslinio-tiriamojo instituto
specialistai. Be peledžių, seliavų veisimo, įmonėje vykdyti ir čyrų (Coregonus
nasus), muksunų (Coregonus muksun), Tolimųjų Rytų čiulpikių – čukučanų
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(Catostomus rostratus), paprastųjų įstrižasnukių – chramulių (Varicorhinus
capoeta) hibridizacijos darbai. Įmonėje buvo kasmet inkubuojama 60–70 mln.
vnt. įvairių žuvų ikrų. Vėliau, 1975–1977 m., ir toliau buvo sėkmingai veisiamos
sykinės žuvys, tvenkiniuose pradėti auginti karpiai. Nuo 1993 m., padedant VU
Ekologijos instituto Genotoksikologijos laboratorijos specialistams, įmonėje
atliekami vėžių veisimo ir auginimo biotechnologijų parengimo mokslo tiriamieji
darbai. Pasinaudojus sukaupta vietos specialistų ir užsienio (Suomijos, Švedijos,
Lenkijos) mokslininkų patirtimi, veisiant plačiažnyplius vėžius, šioje
žuvininkystės srityje nemažai nuveikta. Šiuo metu vėžininkystės mokslinių darbų
užsakovas yra Žuvininkystės departamentas prie ŽŪM, darbus finansuoja ŽŪM.
Prie LVŽŽTC Simno žuvivaisos įmonė buvo prijungta 1994 m., iki
1986 m. priklausiusi Žuvininkystės valdybai prie LSSR Ministrų Tarybos, nuo
1988 m. – LSSR Žuvininkystės komitetui.
Simno eksperimentinis žuvų veislynas – pagrindinė Lietuvoje sykinių
žuvų, paprastųjų šamų ir vėžių veisimo bazė, turinti modernų daugiau nei 50 mln.
vnt. įvairių žuvų ikrų inkubavimo inkubatorių, 112,5 ha žuvų auginimo
tvenkinių.
Vanduo į inkubatorių tiekiamas iš Dusios ežero ir artezinio gręžinio, į
tvenkinius – savitaka iš Dusios ežero. Atsižvelgiant į veislyne sukauptą
daugiametę patirtį, LVŽŽTC žuvininkystės specialistų, Ekologijos instituto
mokslininkų rekomendacijas, Simno eksperimentinio žuvų veislyno pagrindinės
veiklos kryptys 2006–2007 m. – vertingų (prioritetinių) sykinių žuvų rūšių
(Vištyčio sykų (Coregonus lavaretus oxyrhinchus), Platelių sykų (Coregonus
lavaretus holsatus), peledžių (Coregonus peled) ir paprastųjų šamų (Silurus
glanis) ir plačiažnyplių vėžių (Astacus astacus)) išteklių gausinimo darbai.
Papildomai veisiami ir paauginami lynai (Tinca tinca), vėgėlės (Lota lota),
lydekos (Esox lucius), sterkai (Stizostedion lucioperca), karpiai (Cyprinus
carpio), baltieji amūrai (Ctenopharyngodon idella). Bendradarbiaujant su
Lenkijos Sakovičiaus vardo vidaus vandenų instituto Olštyne žuvininkystės
specialistais, Simno veislyne gausėja paprastųjų šamų reproduktorių, įdiegtos
naujos šių žuvų veisimo technologijos. Rekonstruotas inkubacinis, žuvų
paauginimo cechai, įrengtos naujos šiuolaikiškos uždaros vandens apytakinės
sistemos. Rekonstruoti pradėta 2006 m., 2007 m. užbaigti visi inkubacinio cecho
ir administracinių patalpų rekonstrukcijos darbai, kuriems atlikti iš valstybės
biudžeto ir investicijų fondo panaudota 2 500 tūkst. Lt. Įrengus uždaras vandens
sistemas su vandens pašildymu, biologiniais, mechaniniais filtrais ir
baktericidinėmis ultravioletinių spindulių lempomis, numatoma paauginti daug
daugiau vertingų žuvų jauniklių, efektyviau vykdyti ir žuvų inkubacijos ir
jauniklių paauginimo darbus. Planuojama gerokai padidinti visų žuvų veisimo
apimtis. 2007 m. pabaigoje pabaigti įrengti ir aprūpinti nauja technologine įranga
plačiažnyplių vėžių, sykinių žuvų, paprastųjų šamų inkubacijos ir paauginimo
cechai.
Simno eksperimentinis žuvų veislynas Lietuvoje yra vienintelė įmonė,
kurioje inkubuojamos labai vertingos iš Sibiro atvežtos sykinės žuvys – peledės
(Coregonus peled), į Lietuvos Raudonąją knygą įrašyti Platelių sykai (Coregonus
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lavaretus holsatus) ir kita, ne mažiau vertinga, ežerinių sykų rūšis – Vištyčio
sykai (Coregonus lavaretus oxyrhinchus).
Peledės veisimo pajėgumai įmonės veiklos pradžioje, kai pagal atskiras
ežerų įveisimo technologijas buvo įžuvinama nemažai Rytų Lietuvos ežerų, buvo
50 mln. vnt. surenkamų inkubacijai ikrų. Dalį peledžių lervučių iš Simno
veislyno pirkdavo žuvininkystės ūkiai ir augindavo polikultūroje gilesniuose,
priemolio ir žvirgždo gruntiniuose tvenkiniuose. Dabar šių nevietinių žuvų,
Lietuvos klimatinėmis sąlygomis vandens telkiniuose natūraliai nesiveisiančių,
priklausomai nuo turimo žuvų reproduktorių kiekio, inkubuojama 5–15 mln. vnt.
lervučių. Kasmet šių vertingų žuvų auginama ir įveisiama į valstybinius
neišnuomotus vandens telkinius vis mažiau. Dėl žuvilesių paukščių daromos
žalos šias žuvis auginti atsisako ir žuvininkystės bendrovės. Statistikai versliniai
peledžių sugavimai pateikiami kartu su seliavų, jie atskirai nefiksuojami.
Mokslininkų ir aplinkosaugos specialistų nuomone, šios nevietinės žuvys
Lietuvos vidaus vandenyse neturi perspektyvų. Jos maitinasi planktoniniais
vėžiagyviais, konkuruoja su kitomis planktofaginėmis žuvimis. Šių vertingų žuvų
reproduktorių jau nebeturi kaimyninės šalys – Lenkija, Latvija, Baltarusija.
2006 m. Simne išinkubuota 4682 tūkst. vnt. peledžių, 690 tūkst. vnt.
Vištyčio sykų, 600 tūkst. vnt. lydekų, 1000 tūkst. vnt. karpių lervučių. Vykdant
valstybinių neišnuomotų vandens telkinių įveisimo 2006 m. planą į vandens
telkinius išleista 3013 tūkst. vnt. (8578 kg) įvairių vertingų žuvų lervučių,
paaugintų jauniklių ir šiųmetukų. Iš jų 2200 tūkst. vnt. (72 proc.) sudarė peledžių
ir Vištyčio sykų lervutės, 833 tūkst. vnt. (28 proc.) – paaugintos žuvys
(palyginimui, iš viso LVŽŽTC 2006 m. įveisė 4,8 proc. paaugintų žuvų). Be
žuvų, 2006 m. veislynas į ežerus išleido 20 tūkst. vėžių. Minėtais metais vandens
telkinių savininkams ir nuomininkams parduota 4841 kg įvairių žuvų jauniklių.
Ypač perkami buvo baltieji amūrai, karpiai, karosai, lynai.
2007 m. Simno veislyne išinkubuota 5 234 tūkst. vnt. peledžių, 150 tūkst.
vnt. Vištyčio sykų, 2006 tūkst. vnt. vėgėlių, 400 tūkst. vnt. lydekų lervučių. Pagal
žuvų įveisimo planą į vandens telkinius išleista 6 573,3 tūkst. vertingų žuvų
lervučių, paaugintų jauniklių, šiųmetukų ir kitų amžiaus grupių žuvų bei 25 tūkst.
vnt. plačiažnyplių vėžių. Kadangi veislyne vyko esminiai cechų rekonstrukcijos
darbai, įveisimui išauginta tik 9 proc. paaugintų žuvų jauniklių. Daug daugiau
įvairių žuvų jauniklių perduota paauginti kitiems LVŽŽTC filialams, dalis
palikta Simno veislyno tvenkiniuose 2008 m. vandens telkiniams įžuvinti.
2007 m. vandens telkinių savininkams ir nuomininkams parduota 706,3 tūkst.
vnt. (1096 kg) įvairių žuvų jauniklių.
Kasmet (2006 m. – 372,3 tūkst. vnt., 2007 m. – 235 tūkst. vnt.) kitų metų
veisimui ir reprodukcijos tikslams veislyne paliekama apie 300 tūkst. vnt. įvairių
reproduktorių ir kitų amžiaus grupių žuvų.
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14 lentelė. Išleista į valstybinius neišnuomotus vandens telkinius Simno
eksperimentiniame sykinių žuvų veislyne išaugintų žuvų
2006 ir 2007 m., tūkst. vnt.
2006

2007

Žuvų rūšis
Vištyčio sykai

Žuvų amžius
+

+

0

0p

0

1

įvairus

0

0p

0+

1+

įvairus

400

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Vėgėlės

-

-

-

-

-

2000

-

-

-

-

Lydekos

-

340

5

-

-

-

200

-

-

-

Sterkai

-

200

40

-

-

-

200

40

-

-

Lynai

-

-

-

-

9

-

-

-

10

-

Karpiai

-

-

-

-

34

-

-

-

48,7

6,3

Sidabriniai karosai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

1800

70

15

-

-

4000

-

8

-

-

-

20

-

-

-

20

-

-

5

Peledės
Plačiažnypliai
vėžiai
Iš viso

3033

6598
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XI. PAPILDOMA INFORMACIJA
1. ES teisės aktų, reglamentuojančių žuvininkystę, sąrašas
(2006–2007 m.)
32006R1921

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1921/2006 dėl statistinių duomenų apie valstybėse narėse iškrautus žuvininkystės
produktus teikimo ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1382/91 (OLL 403,
2006 12 30, p. 1–8).

04.05 Bendrieji dalykai, ištekliai ir moksliniai tyrimai
32006D0191

2006/191/EB: 2006 m. kovo 1 d. Komisijos sprendimas, skelbiantis Baltijos jūros
regioninės patariamosios tarybos veiklos pradžią pagal bendrąją žuvininkystės politiką
(OLL 66, 2006 3 8, p. 50–50).
32007D0206

2007/206/EB: 2007 m. kovo 29 d. Komisijos sprendimas, skelbiantis Atviroje jūroje ir
(arba) tolimosiose jūrose žvejojančio laivyno regioninės patariamosios tarybos veiklos
pradžią pagal bendrąją žuvininkystės politiką (OLL 91, 2007 3 31, p. 52).

04.10 Bendroji žuvininkystės politika
32006R0861

2006 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006, nustatantis Bendrijos
finansines priemones, skirtas bendrajai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti
(OLL 160, 2006 6 14, p. 1–11).
32006D0392

2006/392/EB: 2006 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimas, dėl Bendrijos finansinės
paramos valstybių narių žuvininkystės kontrolės, tikrinimo ir priežiūros programoms
2006 metais (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 2062) (OLL 152, 2006 6 7, p. 22–30)
32006R1985

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1985/2006, nustatantis
išsamias pagalbos, valstybių narių teikiamos žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus
gamintojų organizacijoms, apskaičiavimo taisykles (OLL 387, 2006 12 29, p. 13–19)
32007D0567

2007/567/EB: 2007 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinės
paramos 2007 metais išlaidoms, kurias patiria valstybės narės įgyvendindamos
bendrosios žuvininkystės politikos stebėjimo ir kontrolės sistemas, padengti (pranešta
dokumentu Nr. C(2007)3747 (OLL 217, 2007 8 22, p. 24–32)
32007D0605.

2007/605/EB: 2007 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos sprendimas dėl išlaidų, kurias patirs
tam tikros valstybės narės 200 7 m. rinkdamos ir tvarkydamos bendrosios žuvininkystės
politikos vykdymui būtinus duomenis, tinkamumo (pranešta dokumentu Nr. C(200 7)
3737 (OLL 238, 2007 9 11, p. 34–37).
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32007R0391

2007 m. balandžio 11d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 391/2007, nustatantis išsamias
Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2006 įgyvendinimo taisykles dėl valstybių narių
išlaidų, patirtų įgyvendinant bendrajai žuvininkystės politikai taikomas stebėsenos ir
kontrolės sistemas (OLL 97, 2007 4 12, p. 30–38).
32008D0069

2008/69/EB: 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinės
paramos valstybių narių išlaidoms, patirtoms 2007 m. įgyvendinant bendrajai
žuvininkystės politikai taikomas stebėsenos ir kontrolės sistemas, padengti (antroji
išmoka) (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6595) (OLL 18, 2008 123, p. 21–24).

04.10.10 Struktūrinės priemonės
32006R1198

2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos
žuvininkystės fondo (OLL 223, 2006 8 15, p. 1–44).
32007D0218

2007/218/EB: 2007 m. kovo 28 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis sprendimą
C(2006) 4332, nustatantį metinį orientacinį Bendrijos įsipareigojimų asignavimų iš
Europos žuvininkystės fondo paskirstymą valstybėms narėms nuo 2007 m. sausio 1 d.
iki 2013 m. gruodžio 31d. (pranešta dokumentu Nr. C(2007)1313)
(OLL 95, 2007 4 5, p. 37–40).
32007R0498

2007 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 498/2007, nustatantis išsamias
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo
įgyvendinimo taisykles (OLL 120, 2007 5 10, p. 1–80).
32007R1574

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1574/2007, nustatantis tam
tikrų žuvininkystės produktų privataus saugojimo pagalbos dydį 2008 žvejybos metams
(OLL 340, 2007 12 22, p. 85).

04.10.20 Rinkos organizavimo formos
31993R2847

1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2847/93, nustatantis bendrosios
žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (OLL 261,1993 10 20, p. 1–16) (Švedija -04
V02, p. 70)
įgyvendino 31994R0897
iš dalies pakeitė 31995D0528
iš dalies pakeitė 31995R2870
iš dalies pakeitė 31997R0686
leidžianti nukrypti nuostata 31997R1292
iš dalies pakeitė 31997R2205
iš dalies pakeitė 31997R2635
įgyvendino 31998R1449
iš dalies pakeitė 31998R2846
leidžianti nukrypti nuostata 31999R0728
iš dalies pakeitė 32003R0806
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iš dalies pakeitė 32003R1954
iš dalies pakeitė 32005R0768
konsoliduotas tekstas 01993R2847-20050610
iš dalies pakeitė 32006R1967
konsoliduotas tekstas 01993R2847-20070129
iš dalies pakeitė 32007R1098
konsoliduotas tekstas 01993R2847-20080101
leidžianti nukrypti nuostata 32007R1559.
32006R2003

2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2003/2006, nustatantis
išsamias su bendru žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimu susijusių
išlaidų finansavimo iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) taisykles (OLL
379, 2006 12 28, p. 49–53).
32007R1447

2007 m. gruodžio 4 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1447/2007, pagal rglamentą (EB)
Nr. 104/2000 nustatantis tam tikrų žuvininkystės produktų orientacines kainas ir
Bendrijos gamintojo kainas 2008 žvejybos metams (OLL 323, 2007 12 8, p. 1–5).
32007R1570

2007 m gruodžio 21d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1570/2007, nustatantis Tarybos
reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priede išvardytų žuvininkystės produktų Bendrijos
pašalinimo iš rinkos ir pardavimo kainas 2008 žvejybos metams (OL L 340, 2007 12 22,
p. 69–76).
32007R1571

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1571/2007, nustatantis
žuvininkystės produktų, išvardytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000II priede,
Bendrijos pardavimo kainas 2008 žvejybos metams (OLL 340, 2007 12 22, p. 77–78).
32007R1572

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr.1572/2007, nustatantis tam
tikrų žuvininkystės produktų referencines kainas 2008 žvejybos metams (OLL 340,
2007 12 22, p. 79–82).
32007R1573

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1573/2007, nustatantis
pagalbos už produktų perkėlimą į pereinamąjį likutį ir vienodo dydžio pagalbos tam
tikriems žuvininkystės produktams sumas 2008 žvejybos metams (OLL 340, 2007 12
22, p. 83–84).
32007R1574

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1574/2007, nustatantis tam
tikrų žuvininkystės produktų privataus saugojimo pagalbos dydį 2008 žvejybos metams
(OLL 340, 2007 12 22, p. 85)
32007R1575

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1575/2007, nustatantis
standartinio dydžio vertes, taikytinas finansinei kompensacijai ir su ja susijusiam
avansui už 2008 žvejybos metais iš rinkos pašalintus žuvininkystės produktus
apskaičiuoti (OLL 340, 2007 12 22, p. 86–88).
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04.10.30 Žuvų išteklių apsauga
32002R2371

2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių
apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (OLL 358,
2002 12 31, p. 59–80) (Švedija-04 V05, p. 460).
leidžianti nukrypti nuostata 32004R0639
leidžianti nukrypti nuostata 32004R1242
leidžianti nukrypti nuostata 32007R0783
iš dalies pakeitė 32007R0865
konsoliduotas tekstas 02002R2371-20070727
32006R0052

2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 52/2006, nustatantis Baltijos
jūroje 2006 m. taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos
galimybes ir susijusias sąlygas (OLL 16, 2006 1 20, p. 184–197)
konsoliduotas tekstas 02006R0052-20060101
iš dalies pakeitė 32006R0742.
32006R1042

2006 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1042/2006, nustatantis išsamias
Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio
naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką 28 straipsnio 3 ir 4 dalių
įgyvendinimo taisykles (OLL 187, 2006 7 8, p. 14–17).
32006R1966

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie
žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo
priemonių (OL L 409, 2006 12 30, p. 1–10).
32007D0166

2007/16 6/EB: 2007 m. sausio 9 d. Komisijos sprendimas, Bendrijos inspektorių ir
inspektavimo priemonių sąrašas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl
žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką
28 straipsnio 4 dalį (OLL 76, 2007 3 16, p. 22–31) iš dalies pakeitė 32008D0201
konsoliduotas tekstas 02007D0166-20080228.
32007R0147

2007 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 147/2007, 2007–2012 m.
pritaikantis tam tikras žuvies kvotas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl
žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką
23 straipsnio 4 dalį (OLL 46, 2007 2 16, p. 10–13).
32007R0520

2007 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 520/2007, nustatantis labai
migruojančių žuvų rūšių tam tikrų išteklių apsaugos technines priemones ir
panaikinantis reglamentą (EB) Nr. 973/2001 (OLL 123, 2007 5 12, p. 3–13).
iš dalies pakeitė 32007R1559
konsoliduotas tekstas 02007R0520-20080101.
32007R0708

2007 m. birželio 11d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 708/2007 dėl svetimų ir nevietinių
rūšių panaudojimo akvakultūroje (OLL 168, 2007 6 28, p. 1–17)
iš dalies pakeitė 32008R0506.
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32007R1100

2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1100/2007, nustatantis priemones
europinių ungurių ištekliams atkurti (OLL 248, 2007 9 22, p. 17–23).
32007R1303

2007 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1303/2007, nustatantis išsamias
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio
registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių įgyvendinimo
taisykles (OLL290, 2007 11 8, p. 3–13).
32007R1542

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1542/2007 dėl atlantinių silkių,
atlantinių skumbrių ir paprastųjų stauridžių iškrovimo ir svėrimo procedūros
(OLL 337, 2007 12 21, p. 56–61).
32007R1566

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1566/2007, nustatantis
išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą
elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių
įgyvendinimo taisykles (OL L 340, 2007 12 22, p. 46–57).

04.10.30.10 Sugavimo kvotos ir žuvų išteklių valdymas
32006D0315

2006/315/EB: 2006 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas, dėl išlaidų, kurias patirs
tam tikros valstybės narės 2006 m. rinkdamos ir tvarkydamos bendrosios žuvininkystės
politikos vykdymui būtinus duomenis, tinkamumo (pranešta dokumentu
Nr. C(2006)1704) (OL L 116, 2006 4 29, p. 68–71).
32006R0051

2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 51/2006, nustatantis 2006 m.
Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus,
žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių
bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (OLL 16, 2006 120, p. 1–183)
iš dalies pakeitė 32006D0461
iš dalies pakeitė 32006R0742
iš dalies pakeitė 32006R0898
konsoliduotas tekstas 02006R0051-20060630
iš dalies pakeitė 32006R0941
iš dalies pakeitė 32006R1259
iš dalies pakeitė 32006R1262
iš dalies pakeitė 32006R1591
konsoliduotas tekstas 02006R0051-20061026
iš dalies pakeitė 32006R1642
iš dalies pakeitė 32006R1782
iš dalies pakeitė 32006R2017
konsoliduotas tekstas 02006R0051-20061230
32006R0549

2006 m. balandžio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 549/2006, uždraudžiantis su
valstybių narių, išskyrus Estiją, Latviją ar Lietuvą, vėliavomis plaukiojantiems laivams
žvejoti šiaurines krevetes NAFO 3L zonoje (OLL 96, 2006 4 5, p. 3–4).
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32006R1589

2006 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1589/2006, draudžiantis su
Estijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos ir Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams
žvejoti jūrų ešerius NAFO 3M zonoje (OL L 294, 2006 10 25, p. 29–30)
32006R2015

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2015/2006, Bendrijos žvejybos
laivams nustatantis tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2007 ir
2008 metais (OLL 384, 2006 12 29, p. 28–37)
iš dalies pakeitė 32007R0609
iš dalies pakeitė 32007R0754
konsoliduotas tekstas 02006R2015-20070703
iš dalies pakeitė 32007R1533
konsoliduotas tekstas 02006R2015-20071224
iš dalies pakeitė 32008R0541
iš dalies pakeitė 32008R0718.
32007R0147

2007 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 147/2007, 2007–2012 m.
pritaikantis tam tikras žuvies kvotas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl
žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką
23 straipsnio 4 dalį (OLL46, 2007 2 16, p. 10–13).
32007R1084

2007 m. rugsėjo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1084/2007, uždraudžiantis su
visų valstybių narių, išskyrus Ispanijos, vėliavomis plaukiojantiems laivams žvejoti
paprastuosius jūrinius ešerius NAFO 3M zonoje (OLL 245, 2007 9 20, p. 26–27).
32007R1098

2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007, nustatantis Baltijos
jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą bei iš dalies keičiantis
reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 779/97 (OLL 248,
2007 9 22, p. 1–10).
32007R1404

2007 m. lapkričio 26. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1404/2007, nustatantis Baltijos
jūroje 2008 m. taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos
galimybes ir susijusias sąlygas (OLL 312, 2007 11 30, p. 1–9)
iš dalies pakeitė 32008R0541.
32007R1461

2007 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1461 /2007, uždraudžiantis su
Lietuvos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juoduosius paltusus NAFO 3LMNO
vandenyse (OLL 326, 2007 12 12, p. 22–23).

04.10.30.20 Kitos apsaugos priemonės
32007R1386

2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1386/2007, nustatantis žvejybos
Šiaurės Vakarų Atlanto organizacijos reguliuojamame rajone taikytinas apsaugos ir
vykdymo užtikrinimo priemones (OLL 318, 2007 12 5, p. 1–58)
iš dalies pakeitė 32008R0538.
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2. Žuvininkystės produktų gamintojų organizacijų
pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklės
(patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3D-298)
Žuvininkystės produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo
panaikinimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 1999 m. gruodžio
17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros
produktų rinkų organizavimo, 2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentu (EB)
Nr. 2318/2001, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 taikymo
taisykles dėl gamintojų organizacijų žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje
pripažinimo, 2000 m. rugsėjo 6 d. Komisijos reglamentu (EB) 1886/2000, iš dalies
pataisančiu reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl žuvininkystės sektoriaus gamintojų
organizacijų priimtų tam tikrų taisyklių taikymo ne gamintojų organizacijų nariams (su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2001 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamentu (EB)
Nr. 1812/2001), 2000 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1924/2000,
nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl specialaus pripažinimo
suteikimo žuvininkystės sektoriaus gamintojų organizacijoms siekiant jų produktų
kokybės pagerinimo taikymo taisykles ir 2000 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentu
(EB) Nr. 2508/2000, nustatančiu Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl veiklos
programų žuvininkystės sektoriuje išsamias taikymo taisykles.
I. Bendrosios nuostatos
1. Šių taisyklių tikslas – nustatyti žuvininkystės produktų gamintojų organizacijų
steigimo, pripažinimo, specialiojo pripažinimo, pripažinimo atstovaujančiąja,
gamintojų organizacijų susivienijimų pripažinimo bei šių pripažinimų panaikinimo
sąlygas ir procedūras bei gamintojų organizacijų veiklos priežiūrą.
2. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
Akvakultūros produktai – žuvys, moliuskai, vėžiagyviai ir kiti organizmai,
dirbtinai užauginti gėlame arba jūros vandenyje, sudarant šiems organizmams
optimalias mitybos ir gyvenimo sąlygas.
Žuvininkystės produktai – žuvys ir iš jų pagaminti produktai.
Žuvininkystės produktų gamintojų organizacija (toliau – gamintojų
organizacija) – juridinis asmuo, vienijantis fizinius ir (ar) juridinius asmenis, kurie
užsiima versline žvejyba arba akvakultūra ir pirminiu žuvininkystės produktų
pardavimu, jei apdorojant ar perdirbant žuvininkystės produktus tam tikros procedūros
atliekamos žvejybos laivuose (toliau – gamintojai), pripažintas Žuvininkystės
departamento prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės departamentas) tam
tikros rūšies ar rūšių žuvininkystės produktų, nurodytų šių taisyklių priede, gamybai
(žvejybai ar akvakultūrai) bei prekybai ir siekiantis savo įstatuose (nuostatuose)
numatytų tikslų. Gamintojų organizacija, įgyvendindama nustatytus tikslus, planuoja
gamybą pagal paklausą, koncentruoja produktų tiekimą į rinką, palaiko žuvininkystės
produktų stabilias kainas ir žvejybos metodus, užtikrinančius subalansuotą žvejybą.
3. Svarbiausi gamintojų organizacijos tikslai – užtikrinti subalansuotą žvejybą, gerinti
žuvininkystės produktų pardavimo sąlygas.
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II. Gamintojų organizacijų pripažinimo sąlygos

4. Kad būtų pripažintas gamintojų organizacija, juridinis asmuo turi atitikti bent vieną iš
šių sąlygų:
4.1. kai jo dalyviai verčiasi žvejyba, jis turi tiekti į Lietuvos rinką tos rūšies ar rūšių
žuvininkystės produktų (išskyrus importą), kurių žvejybai ir prekybai siekia būti
pripažintas:
4.1.1. ne mažiau kaip 15 proc. visų į Lietuvos rinką tiekiamų tos pačios rūšies
produktų;
4.1.2. ne mažiau kaip 4 proc. visų į Lietuvos rinką tiekiamų žuvininkystės
produktų, jei bent 30 proc. jo dalyvių žvejoja tarptautiniuose vandenyse ir
savo produkciją dažniausiai tiekia į užsienio valstybių rinkas;
4.2. kai jo dalyviai verčiasi akvakultūra, į Lietuvos rinką turi tiekti tos rūšies ar rūšių
žuvininkystės produktų, kurių gamybai ir prekybai siekia būti pripažintas, ne
mažiau kaip 25 proc. visų į Lietuvos rinką tiekiamų tam tikros rūšies produktų,
išskyrus importą.
III. Gamintojų organizacijų pripažinimas
5. Siekdamas pripažinimo gamintojų organizacija, juridinis asmuo Žuvininkystės
departamentui pateikia:
5.1. prašymą pripažinti tam tikros rūšies ar rūšių žuvininkystės produktų gamintojų
organizacija;
5.2. juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir įstatų kopijas;
5.3. gamybos ir prekybos taisykles;
5.4. duomenis apie vadovą, administraciją, juridinio asmens dalyvius;
5.5. pažymą apie juridinio asmens dalyvių veiklos sritis, metinę gamybą, darbo
sąlygas ir turimas žvejybos priemones;
5.6. kitus dokumentus, įrodančius, kad juridinis asmuo, siekiantis pripažinimo
gamintojų organizacija, atitinka 4 punkto sąlygas.
6. Žuvininkystės departamentas, gavęs šių taisyklių 5 punkte nurodytus dokumentus ir
išnagrinėjęs jų atitikimą nustatytus reikalavimus, taip pat nustatęs, kad juridinis
asmuo gali efektyviai vykdyti Europos Sąjungos teisės aktuose gamintojų
organizacijoms nurodytus tikslus, pripažįsta juridinį asmenį gamintojų organizacija.
7. Žuvininkystės departamentui atsisakius juridinį asmenį pripažinti gamintojų
organizacija, pakartotinai dėl pripažinimo tokia pačia tvarka galima kreiptis praėjus
mėnesiui nuo priimto sprendimo dienos.
IV. Gamintojų organizacijų specialusis pripažinimas
8. Žuvininkystės departamentas specialųjį pripažinimą suteikia tik jo pripažintoms
gamintojų organizacijoms.
9. Specialusis pripažinimas suteikia gamintojų organizacijai teisę gauti paramą iš
Europos Sąjungos Žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento (ŽOFI) lėšų ir
valstybės biudžeto jos dalyvių gaminamų žuvininkystės produktų kokybei gerinti.
10. Atsisakius suteikti specialųjį pripažinimą, gamintojų organizacija pakartotinai gali
kreiptis praėjus mėnesiui nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.
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V. Gamintojų organizacijų susivienijimų pripažinimas
11. Gamintojų organizacijos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali
steigti gamintojų organizacijų susivienijimus. Susivienijimą turi sudaryti ne mažiau
kaip dvi gamintojų organizacijos.
12. Gamintojų organizacijų susivienijimas pripažįstamas ta pačia tvarka kaip ir
gamintojų organizacija, tačiau jam netaikomos 4 punkto nuostatos.
13. Gamintojų organizacijų susivienijimas į Lietuvos rinką turi tiekti ne mažiau kaip
20 proc. visų į Lietuvos rinką tiekiamų tam tikros žuvininkystės produktų, išskyrus
importą.
VI. Gamintojų organizacijų veiklos priežiūra
14. Gamintojų organizacijos privalo teikti Žuvininkystės departamentui:
14.1. per septynias savaites nuo kalendorinių metų pradžios – metinę savo veiklos
programą ir/ar jos pakeitimus bei informaciją apie praeitų metų veiklos
programos vykdymą;
14.2. pranešti apie visus veiksmus, kurių buvo imtasi, jei bet kurį mėnesį pateiktų
parduoti iš rinkos pašalinamų produktų kiekis, palyginti su ankstesnių trijų
mėnesių iš rinkos pašalinamų produktų kiekiu padidėja 5 procentais arba kyla
ypatingų pardavimo sunkumų;
14.3. kitus su žuvininkyste susijusius duomenis;
14.4. leisti tikrinti veiklą.
15. Žuvininkystės departamentas, vykdydamas gamintojų organizacijų veiklos priežiūrą,
turi teisę:
15.1. tikrinti gamintojų organizacijos veiklą, siekdamas įsitikinti, kad gamintojų
organizacija laikosi pripažinimo sąlygų;
15.2. nurodyti darbo trūkumus ir pareikalauti juos pašalinti iki tam tikro laiko;
15.3. teikti valstybės įmonei Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
reguliavimo agentūrai pasiūlymus dėl gamintojų organizacijų finansinio rėmimo
apribojimo iki bus pašalinti nustatyti pažeidimai.
16. Jei gamintojų organizacijos vienas ar keli dalyviai yra kitų Europos Sąjungos
valstybių narių fiziniai arba juridiniai asmenys, Žuvininkystės departamentas:
16.1. sukuria bendrą su tomis valstybėmis administracinę sistemą gamintojų
organizacijos veiklai tikrinti;
16.2. teikia toms valstybėms reikiamą informaciją apie gamintojų organizaciją.
VII. Gamintojų organizacijos taisyklių taikymas jai nepriklausantiems gamintojams
17. Žuvininkystės departamentas, gamintojų organizacijos prašymu ir remdamasis
kompiuterizuotos žuvų išteklių naudojimo duomenų bazės informacija apie
gamintojų organizacijų dalyvių žuvininkystės produktų gamybą, iškrovimą ir
pardavimą, gali pripažinti tą gamintojų organizaciją atstovaujančiąja tam tikros rūšies
žuvininkystės produktų gamybai ir tiekimui į rinką pageidaujamoje teritorijoje,
išplėsdamas gamintojų organizacijos nustatytų gamybos ir prekybos taisyklių
taikymą tai gamintojų organizacijai nepriklausantiems gamintojams.
18. Žuvininkystės departamentas, gavęs gamintojų organizacijos prašymą ją pripažinti
atstovaujančiąja tam tikrų žuvininkystės produktų gamybai ir tiekimui į rinką
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pageidaujamoje teritorijoje, tikrina, ar gamintojų organizacija atitinka keliamus
Europos Sąjungos teisės aktų ir šių taisyklių reikalavimus, ir ne vėliau kaip per tris
mėnesius priima sprendimą.
VIII. Baigiamosios nuostatos
19. Gamintojų organizacijos pripažinimas, specialusis pripažinimas, pripažinimas
atstovaujančiąja, gamintojų organizacijų susivienijimų pripažinimas ir šių
pripažinimų panaikinimas įforminamas Žuvininkystės departamento direktoriaus
įsakymu ir skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.
20. Gamintojų organizacijos pripažinimas atstovaujančiąja skelbiamas likus ne mažiau
kaip aštuonioms dienoms iki pripažinimo įsigaliojimo.
21. Sprendimas pripažinti juridinį asmenį gamintojų organizacija, suteikti specialųjį
pripažinimą, pripažinti atstovaujančiąja organizacija, pripažinti gamintojų
organizacijų susivienijimą ar atsisakyti suteikti šiuos pripažinimus gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin.,
1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.
22. Įgyvendinus Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią žvejybos kontrolės
sistemą, Žemės ūkio ministerija gali nuspręsti kai kurių žvejybos kvotų paskirstymą
perduoti gamintojų organizacijoms.
Žuvininkystės produktų gamintojų organizacijų
pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių
priedas

Žuvininkystės produktai, kurių gamybai ir prekybai pripažįstamos gamintojų
organizacijos
KN kodas
Prekės pavadinimas
0301 Gyvos žuvys
0302 Šviežios arba šaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą,
klasifikuojamą 0304 pozicijoje
0303 Užšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304
pozicijoje
0304 Žuvų filė ir kita žuvų mėsa (malta arba nemalta), šviežia, šaldyta arba
užšaldyta
0305 Vytintos žuvys, sūdytos arba užpiltos sūrymu; rūkytos žuvys, virtos ar keptos
arba nevirtos ir nekeptos prieš rūkymą arba rūkymo proceso metu; žuvų
miltai, rupiniai ir granulės, tinkami (-os) vartoti žmonių maistui
0306 Vėžiagyviai su kiautais arba be kiautų, gyvi, švieži, šaldyti, užšaldyti, vytinti,
sūdyti arba užpilti sūrymu; vėžiagyviai su kiautais, virti vandenyje arba
garuose, šaldyti arba nešaldyti, užšaldyti arba neužšaldyti, vytinti arba
nevytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu arba nesūdyti ir neužpilti sūrymu;
vėžiagyvių miltai, rupiniai ir granulės, tinkami (-os) vartoti žmonių maistui
0307 Moliuskai su geldelėmis arba be geldelių, gyvi, švieži, šaldyti, užšaldyti,
vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu; kiti vandens bestuburiai, išskyrus
vėžiagyvius ir moliuskus, gyvi, švieži, šaldyti, užšaldyti, vytinti, sūdyti ar
užpilti sūrymu; vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius, miltai, rupiniai ir
granulės, tinkami (-os) vartoti žmonių maistui
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3. Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų
asociacijos įstatai
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija (toliau vadinama
„Asociacija“) – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio
teisinė forma yra asociacija ir kurio tikslas koordinuoti Asociacijos narių veiklą,
atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti, vykdyti kitą, įstatymų ar įstatų
neuždraustą, veiklą.
1.2. Asociacijos pavadinimas – Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų
asociacija.
1.3. Asociacijos buveinė yra Konarskio g. 49, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.4. Asociacija veikia vadovaudamasi atitinkamais ES teisės aktais, Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei šiais įstatais.
1.5. Asociacija veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įgyvendindama savo tikslus ir
uždavinius Asociacija gali bendradarbiauti su užsienio šalių fiziniais ir juridiniais
asmenimis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
1.6. Asociacijos veikla yra neterminuota.
2. Asociacijos veiklos tikslai
2.1. Pagrindinis Asociacijos veiklos tikslas – užtikrinti, kad būtų gerinamos Asociacijos
narių pagamintų produktų pardavimo sąlygos, skatinti Lietuvos akvakultūros
gamintojų bendradarbiavimą, ginti Asociacijos narių interesus, atstovauti
Asociacijos narius panaudojant Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos
valstybinių ir kitų institucijų, organizacijų teikiamas galimybes plėtojant
akvakultūrą, teisėtomis priemonėmis reguliuoti akvakultūros produktų rinką.
Asociacija, siekdama įstatuose numatytų tikslų, turi laikytis Europos Sąjungos
nustatytų reikalavimų dėl bendrųjų žuvininkystės ir akvakultūros rinkų
organizavimo.
2.2. Pagrindinio tikslo įgyvendinimui Asociacija siekia:
2.2.1. apjungti Asociacijos narių pastangas vykdant žuvų ir vėžių auginimo,
žuvivaisos bei žuvų apsaugos, rinkos plėtros, didinant Europos Sąjungos
reikalavimus atitinkančios konkurencingos produkcijos gamybos apimtis bei
ieškant materialinių išteklių, taip pat ir iš Europos Sąjungos fondų, šiems
tikslams pasiekti;
2.2.2. užtikrinti, kad būtų gerinamos Asociacijos narių pagamintų produktų
pardavimo sąlygos, planuoti gamybą pagal paklausą, skatinti tiekimo
koncentraciją;
2.2.3. stabilizuoti kainas Asociacijos narių gaminamų produktų rinkoje;
2.2.4. gerinti Asociacijos narių tiekiamų produktų kokybę;
2.2.5. optimizuoti pasiūlos ir paklausos santykį akvakultūros produktų rinkoje;
2.2.6. propaguoti ir diegti mokslo ir technikos naujoves, tobulinti žuvininkystės
darbų technologiją, vystyti ekologinę žuvininkystę, agroturizmą;
2.2.7. bendradarbiauti su Žuvininkystės departamentu, Lietuvos valstybiniu
žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centru (LVŽŽTC), ministerijomis,
žinybomis bei mokslo įstaigomis ir asociacijomis intensyvinant

102

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖ. DOKUMENTAI, FAKTAI, SKAIČIAI

konkurencingos ir ekologiškai švarios tvenkinių produkcijos gamybą,
.saugant Lietuvos žuvų išteklius bei gamtą, gerinant epizootinį tvenkinių ir
vidaus vandenų stovį, reguliuojant žuvilesių paukščių skaičių tvenkiniuose ir
kitais žuvininkystės klausimais;
2.2.8. plėsti ekonominius ir profesinius ryšius su užsienio šalių įmonėmis,
asociacijomis ir kitomis organizacijomis;
2.2.9. teikti siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, ministerijomis,
žinyboms, savivaldybėms žuvininkystės klausimais, dalyvauti vyriausybinių
programų, įstatymų, kitų norminių aktų, susijusių su žuvininkyste, rengime;
2.2.10. rinkti ir skelbti informaciją žuvininkystės ir kitais klausimais, supažindinti
Asociacijos narius su teisės aktų pakeitimais žuvininkystės srityje, organizuoti
specialistų kvalifikacijos kėlimo kursus, leist informacinį leidinį;
2.2.11. dalyvauti konkursuose Lietuvos Respublikos ir užsienio rinkose su
žuvininkyste susijusiems darbams atlikti, skelbti konkursus, premijuoti
konkursų nugalėtojus;
2.2.12. išnaudoti visas Lietuvos narystės Europos Sąjungoje teikiamas galimybes,
kurias Europos Sąjunga siūlo gamybos ir prekybos planų įgyvendinimo
srityje.
2.3. Asociacijos vykdomos veiklos sritys ir rūšys:
2.3.1. 05.02 Žuvų auginimas;
2.3.2. 05.02.10 Mailiaus veisimas ir auginimas;
2.3.3. 05.02.20 Žuvų ūkių veikla;
2.3.4. 15.20 Žuvų ir žuvų produktų paruošimas, perdirbimas ir konservavimas;
2.3.5. 51.1 Didmeninė prekyba už atlyginimą ar pagal sutartį;
2.3.6. 51.11 Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių
pardavimo agentų veikla;
2.3.7. 51.14 Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų pardavimo agentų veikla;
2.3.8. 51.17 Maisto produktų, gėrimų ir tabako pardavimo agentų veikla;
2.3.9. 51.18 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specifinių produktų ar jų grupių
pardavimo specializuota veikla, atliekama agentų;
2.3.10. 51.38 Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus,
didmeninė prekyba;
2.3.11. 52.23 Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė prekyba;
2.3.12. 67.13.10 Finansinės konsultacijos;
2.3.13. 73.10.10 Agrarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;
2.3.14. 73.10.20 Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;
2.3.15. 74.1 Teisinė, apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių
klausimais; rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa; verslo ir valdymo
konsultacijos; holdingai;
2.3.16. 74.13 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
2.3.17. 74.14.10 Verslo informacijos paieška ir pateikimas;
2.3.18. 74.14.20 Ginčų tarp verslo partnerių sprendimas, jų sutaikymas;
2.3.19. 74.14.30 Verslo įmonių vadovavimo ir praktinio tvarkymosi konsultacijos;
2.3.20. 74.30.30 Produkcijos kokybės bandymai ir analizė;
2.3.21. 74.30.40 Maisto produktų tyrimas pagal higienos reikalavimus, įskaitant
veterinarinį, susijusį su maisto produktų gamyba, tyrimą ir tikrinimą;
2.3.22. 74.87.20 Mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla;
2.3.23. 74.87.30 Aukcionų rengėjų veikla.
2.4. Asociacija gali vykdyti įstatymų nedraudžiamą veiklą, kuri neprieštarauja jos
įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
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3. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos
3.1. Asociacijos nariais gali būti Europos Sąjungos valstybių narių 18 metų sulaukę
veiksnūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, kurie teisėtai verčiasi žuvininkystės
srityje augindami, gamindami ar kitokiu būdu gaudami akvakultūros produktus ir
kurie atitinka kitus šių įstatų nustatytus reikalavimus. Minimalus Asociacijos narių
skaičius yra trys.
3.2. Visi Asociacijos nariai turi lygias teises. Negalima jokia narių diskriminacija dėl
pilietybės ar įsisteigimo vietos.
3.3. Asociacijos narys turi tokias teises:
3.3.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos organuose įstatymų ar šių įstatų nustatyta
tvarka;
3.3.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3.3.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą
informaciją apie j os veiklą;
3.3.4. susipažinti su Asociacijos narių sąrašu;
3.3.5. bet kada išstoti iš Asociacijos, įvykdęs šių įstatų 3.4.5 punkto reikalavimus.
Tokiu atveju stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai
nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
3.3.6. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
3.4. Asociacijos narys privalo:
3.4.1. laikytis Asociacijos įstatų;
3.4.2. vykdyti Asociacijos organų sprendimus;
3.4.3. taikyti Akvakultūros srityje (gamybai ir pardavimui) Asociacijos priimtas
taisykles;
3.4.4. realizuojant gyvas prekines žuvis mažmeninės prekybos subjektams, laikytis
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintų reikalavimų;
3.4.5. pasilikti Asociacijos nariais bent trejus metus ir bent vienerius metus iš
anksto pranešti Asociacijai, jei norėtų iš jos išstoti. Asociacijos narys,
pažeidęs narystės termino reikalavimą, privalo sumokėti Asociacijai
Visuotinio narių susirinkimo nustatytą baudą.
3.4.6. nepriklausyti jokiai kitai gamintojų organizacijai;
3.4.7. teikti Asociacijos reikalaujamą informaciją, kad ši galėtų priimti sprendimus
dėl Asociacijos tikslų įgyvendinimo arba atlikti įstatymines prievoles, arba
statistikos tikslais;
3.4.8. laiku mokėti nustatytus Asociacijos nario ar kitus mokesčius;
3.4.9. besąlygiškai vykdyti sutartis su Asociacija iki visiško jų įvykdymo net ir tuo
atveju, jeigu Asociacijos nariai išstoja iš Asociacijos arba pašalinami iš jos.
3.5. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, Tarybai raštu pateikia prašymą tapti
Asociacijos nariu, susipažįsta su Asociacijos veiklą reglamentuojančiais
dokumentais ir įsipareigoja jų laikytis. Asmuo įgyja nario teises ir pareigas nuo
rašytinio jo narystę patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Nusprendus priimti
asmenį į Asociaciją, jis įrašomas į Asociacijos narių sąrašą.
3.6. Stojamųjų įnašų, narių mokesčių mokėjimo tvarką ir dydį nustato Visuotinis narių
susirinkimas.
3.7. Asociacijos narys Tarybos sprendimu gali būti pašalintas iš Asociacijos už nario
mokesčio nesumokėjimą, taip pat už veiklą, kuria šiukščiai pažeidžiami Asociacijos
įstatai ar kuri yra nesuderinama su Asociacijos veikla.
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3.8. Jei Asociacijos narys nevykdo savo pareigų, Taryba gali pareikalauti sugrąžinti
nariui išmokėtų subsidijų iš Asociacijos lėšų per praėjusios metus sumą. Apie tai
Asociacijos narys turi būti įspėtas raštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų. Šią teisę
Taryba gali įgyvendinti nepaisant to, kad Asociacijos narys pavėluotai įvykdė savo
įsipareigojimus.
3.9. Asociacijos nariui nevykdant savo pareigų ar nesilaikant Asociacijos organų
sprendimų, Taryba turi teisę skirti Asociacijos nariui baudą.
3.10. Narystė Asociacijoje pasibaigia:
3.10.1. Asociacijos nariui fiziniam asmeniui mirus;
3.10.2. Tarybos sprendimu priėmus Asociacijos nario išstojimo iš Asociacijos
pareiškimą;
3.10.3. Tarybos sprendimu pašalinus narį iš Asociacijos dėl nario pareigų
nevykdymo ar kitokių Asociacijos įstatų ar organų sprendimų nustatytos
tvarkos pažeidimų;
3.10.4. Asociacijos nario atžvilgiu pradedama bankroto procedūra;
3.10.5. Asociacijai pasibaigus įstatymų nustatyta tvarka ar ją likvidavus.
Asociacijos valdymas
3.11. Asociacijos organai yra:
3.11.1. Visuotinis narių susirinkimas;
3.11.2. Taryba – kolegialus Asociacijos valdymo organas;
3.11.3. Vadovas (Direktorius) – vienasmenis Asociacijos valdymo organas;
3.11.4. Revizijos komisija – kontrolės organas.
Visuotinis narių susirinkimas
3.12. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas.
3.13. Eilinis Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas Tarybos ne rečiau kaip kartą per
metus, bet ne vėliau kaip iki balandžio 1 dienos.
3.14. Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja bent
1/5 visų Asociacijos narių.
3.15. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė
visų Asociacijos narių.
3.16. Jei Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, Visuotinis narių susirinkimas
turi būti sušauktas pakartotinai. Pakartotinai sušauktas Visuotinis narių susirinkimas
turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės
klausimais, nesvarbu, kiek Visuotiniame narių susirinkime dalyvavo Asociacijos
narių.
3.17. Kiekvienas narys Visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
3.18. Visi sprendimai priimami Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių
balsų dauguma, išskyrus šių įstatų 3.19.1 ir 3.19.5 punktuose numatytus sprendimus,
kurie priimami ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių
balsų dauguma.
3.19. Visuotinis narių susirinkimas:
3.19.1. keičia Asociacijos įstatus;
3.19.2. skiria (renka) ir atšaukia Asociacijos Direktorių ir Tarybos narius;
3.19.3. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų
mokėjimo tvarką;
3.19.4. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
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3.19.5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo
ar likvidavimo);
3.19.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų
juridinių asmenų dalyviu;
3.19.7. nustato Tarybos nariams, Asociacijos Direktoriui mokamų atlyginimų dydį
ir tvarką.
3.20. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais klausimais, jei to
nedraudžia teisės aktai ar Asociacijos įstatai.
Taryba
3.21. Taryba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurį sudaro 7 dvejiems
metams Visuotinio narių susirinkimo paskirti nariai. Visuotinis narių susirinkimas
tvirtina visą Tarybą in corpore bei vieną iš Tarybos narių skiria Tarybos Pirmininku.
3.22. Taryba vadovauja Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp Visuotinių narių
susirinkimų.
3.23. Tarybos darbui vadovauja Tarybos Pirmininkas.
3.24. Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
3.25. Tarybos narys gali būti tik fizinis asmuo. Bendrovės Tarybos nariai negali būti
asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus negali eiti šių pareigų.
Tarybos narys nebūtinai turi būti Asociacijos narys.
3.26. Taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda įvykus Tarybą ar jos narius paskyrusiam
Visuotiniam narių susirinkimui.
3.27. Kai Asociacijos įstatai keičiami dėl Tarybos narių skaičiaus pakeitimo, naujai
paskirti Tarybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo
dienos.
3.28. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą Tarybą arba pavienius jos narius
nesibaigus kadencijai.
3.29. Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu ne
vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų įspėjęs Tarybą.
3.30. Už veiklą Taryboje jos nariams gali būti mokamas atlyginimas, laikantis
Visuotinio narių susirinkimo nustatytos tvarkos.
3.31. Sprendimai Taryboje priimami paprasta balsų dauguma. Tarybos posėdis yra
teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Tarybos narių.
3.32. Taryba:
3.32.1. svarsto ir tvirtina Asociacijos veiklos strategiją;
3.32.2. tvirtina Asociacijos valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
3.32.3. skiria baudas Asociacijos nariams, nesilaikantiems Asociacijos įstatų ar
Asociacijos organų sprendimų;
3.32.4. atskiru dokumentu patvirtina informacijos, pranešimų skelbimo, pateikimo
Asociacijos nariams tvarką;
3.32.5. priima Asociacijos nariams privalomas gamybos ir pardavimo taisykles;
3.32.6. nustato Asociacijos teikiamų paslaugų įkainius;
3.32.7. priima sprendimus dėl aukcionų skelbimo ir jų organizavimo tvarkos;
3.32.8. priima sprendimus dėl Asociacijos vardu perkamo turto, produkcijos ir jos
realizavimo;
3.32.9. gavusi Visuotinio narių susirinkimo pritarimą, priima sprendimą investuoti
Asociacijos lėšas;
3.32.10. analizuoja ir vertina Direktoriaus pateiktą medžiagą apie Asociacijos
veiklos strategijos įgyvendinimą, Asociacijos veiklos organizavimą,
Asociacijos finansinę būklę;
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3.32.11. analizuoja, vertina Asociacijos finansinės atskaitomybės projektą ir teikia
jį Visuotiniam narių susirinkimui;
3.32.12. per mėnesį po finansinių metų pabaigos parengia praėjusių finansinių metų
Asociacijos veiklos ataskaitą ir teikia ją Visuotiniam narių susirinkimui;
3.32.13. kontroliuoja, kad Asociacijos lėšos būtų investuojamos, laikomos
pelningiausiu ir saugiausiu būdu;
3.32.14. priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo, Asociacijos narių
pašalinimo.
3.33. Tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas Tarybos darbo reglamentas.
3.34. Tarybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Tarybos narys.
Tarybos posėdis šaukiamas Tarybos Pirmininko ar jį pavaduojančio asmens
sprendimu. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Balsavimo
metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po
lygiai, lemia Tarybos Pirmininko balsas. Tarybos narys savo valią – už ar prieš
balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas
iš anksto raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų
galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti
parašą.
3.35. Tarybos narys neturi teisės balsuoti, kai Tarybos posėdyje sprendžiamas su jo
veikla Taryboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.
3.36. Taryba į savo posėdžius gali pakviesti ekspertus. Ekspertai neturi balsavimo teisės
Tarybos posėdyje.
3.37. Tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
Vadovas
3.38. Vadovas (Direktorius):
3.38.1. organizuoja Visuotinio narių susirinkimo ir Tarybos sprendimų
įgyvendinimą;
3.38.2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus;
3.38.3. be papildomų įgaliojimų veikia Asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais
asmenimis, sudaro sandorius Asociacijos vardu;
3.38.4. kartu su finansininkų pasirašo finansinius dokumentus;
3.38.5. atidaro sąskaitas kredito įstaigose, disponuoja į Asociacijos turtu ir lėšomis
įstatų nustatyta tvarka;
3.38.6. pateikia Tarybai Asociacijos metinį balansą, sąmatą bei programų projektus;
3.38.7. atsiskaito Asociacijos Tarybai už savo veiklą bei teikia pasiūlymus
Asociacijos veiklos tobulinimo klausimais;
3.38.8. skatina ir skiria nuobaudas darbuotojams, leidžia įsakymus, reguliuojančius
Asociacijos darbuotojų veiklą;
3.38.9. privalo užtikrinti Asociacijos turto apsaugą, normalių darbo sąlygų
sukūrimą.
4. Filialai ir atstovybės
4.1. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiamos Visuotinio narių susirinkimo sprendimu
laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitų teisės
aktų bei šių įstatų nustatytos tvarkos.
4.2. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu dėl filialo ar atstovybės steigimo
paskiriami filialo ar atstovybės valdymo organų nariai, nurodoma jų paskyrimo ir
atšaukimo tvarka, patvirtinami filialo ar atstovybės nuostatai.
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5. Asociacijos lėšos, turtas ir jų naudojimo tvarka
5.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės,
įrenginiai, vertybiniai popieriai, leidyklos, spaustuvės, socialiniai ir labdaros
objektai bei kitas šiuose įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti
įgytas iš šiuose įstatuose nustatytų šaltinių lėšų, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar
kitokiu teisėtu būdu.
5.2. Asociacijos lėšas sudaro:
5.2.1. Europos Sąjungos fondų teikiama finansinė parama;
5.2.2. Lietuvos Respublikos subsidijos;
5.2.3. pajamos iš per Asociaciją parduodamų akvakultūros produktų;
5.2.4. nario mokesčiai ir rėmėjų įnašai;
5.2.5. fizinių asmenų, labdaros bei kitų organizacijų skirtos, paaukotos lėšos ir
turtas;
5.2.6. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
5.2.7. lėšos, skirtos konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti;
5.2.8. kitos teisėtai gautos lėšos.
5.3. Asociacijos lėšos naudojamos pagal sąmatas narių komandiruotėms, organizacinei
ir ūkinei veiklai, renginiams organizuoti, mokesčiams mokėti, sutartiniams
įsipareigojimams vykdyti bei kitiems įstatuose numatytiems tikslams.
6. Įstatų keitimo tvarka
6.1. Šie įstatai gali būti pakeisti Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne
mažiau kaip dviejų trečdalių Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių
Asociacijos narių turimų balsų dauguma. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų
įregistravimo dienos.
6.2. Asociacijos įstatai keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Finansinės veiklos kontrolė
7.1. Asociacijos finansinę veiklą tikrina Revizijos komisija, kurią renka Visuotinis narių
susirinkimas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, ne daugiau kaip dviem
kadencijom iš eilės. Revizijos komisijos nariai gali būti fiziniai asmenys, turintys
kvalifikacijos diplomus. Revizijos komisijos nariai negali būti Asociacijos Tarybos
nariai bei Direktorius. Revizijos komisijos darbo tvarką nustato jos reglamentas,
kurį tvirtina Visuotinis narių susirinkimas.
7.2. Revizijos komisija privalo:
7.2.1. tikrinti Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir su ja susijusius finansinės
buhalterinės veiklos dokumentus;
7.2.2. Visuotinio narių susirinkimo ar Direktoriaus pavedimu atlikti Asociacijos
finansinius buhalterinius patikrinimus;
7.2.3. artimiausiame Visuotiniame narių susirinkime arba Tarybos posėdyje
pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
7.2.4. Visuotiniame narių susirinkime raštu pateikti Asociacijos finansinės veiklos
patikrinimo metų ataskaitą.
7.3. Asociacijos Taryba ir Direktorius privalo pateikti Revizijos komisijai jos
reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus, kad Revizijos komisija galėtų
netrukdomai atlikti savo pareigas, numatytas šiuose įstatuose.
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7.4. Revizijos komisijos nariai įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos
trūkumų nuslėpimą.
7.5. Gautų valstybės ir savivaldybių lėšų naudojimą turi teisę tikrinti Valstybės kontrolė.
8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Asociacijos pranešimai nariams ir kitiems asmenims išsiunčiami paštu, registruotu
paštu ar įteikiami asmeniškai pasirašytinai, jeigu įstatymai ar šie įstatai nenumato
kitaip. Jeigu naudojamas (reikalingas) viešas pranešimų skelbimo būdas, jie
spausdinami dienraštyje „Lietuvos Rytas“.
8.2. Jei kokie nors santykiai nėra sureguliuoti šių įstatų, taikomos atitinkamus santykius
reguliuojančios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos.
8.3. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.
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4. Baltijos jūros priekrantės žvejybos barų ribos
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d.
įsakymo Nr. 3D-551 1 priedas)
BaŽvejybos barų ribų
ro
krante aprašymas
Nr.
1 Nuo Lietuvos–Rusijos
sienos iki pirmo pietinio
įvažiavimo į paplūdimį
Neringoje (orientyras –
nusileidimo į paplūdimį
laiptai ir namukas ant
apsauginio paplūdimio
kopagūbrio (toliau –
APK)
2 Nuo pirmo pietinio
įvažiavimo į paplūdimį
Nidoje iki šiauriausio
įvažiavimo į paplūdimį
Nidoje (orientyras –
betoninis kelias į
paplūdimį ir ant APK
stovintis baltų plytų
pastatas)
3 Nuo šiauriausio
įvažiavimo į paplūdimį
Nidoje iki taško, kur už
APK einančioje elektros
linijoje išsiskiria storas
atraminis stulpas
4 Nuo storo atraminio
stulpo, esančio už APK
einančioje elektros
linijoje, iki Preilos
prieplaukos (orientyras –
gelbėjimo stotis)
5 Nuo Preilos prieplaukos
iki įvažiavimo į
paplūdimį ties Pervalka
6 Nuo įvažiavimo į
paplūdimį ties Pervalka
iki geodezinio bokšto ant
Vinkio kopos (orientyras
– įvažiavimas į
paplūdimį per APK)
7 Nuo geodezinio bokšto
ant Vinkio kopos iki
geodezinio bokšto ant
Avių kalno (orientyras –
ant APK plytų namelio
griuvėsiai)

Taškų krante koordinatės

Taškų jūroje koordinatės

Nr.
platuma
ilguma
Nr.
platuma
ilguma
1 55°16′51,60″ 20°57′22,00″ 2 55°17′40,32″ 20°55′00,36″
3 55°18′11,77″ 20°58′34,46″ 4 55°18′11,71″ 20°56′05,51″

3 55°18′11,77″ 20°58′34,46″ 4 55°17′11,71″ 20°56′05,51″
5 55°19′27,70″ 20°59′35,94″ 6 55°19′27,65″ 20°56′27,19″

5 55°19′27,70″ 20°59′35,94″ 6 55°19′27,71″ 20°56′27,19″
7 55°21′02,03″ 21°00′45,91″ 8 55°21′01,97″ 20°56′15,71″

7 55°21′02,03″ 21°00′45,91″ 8 55°21′01,97″ 20°56′15,71″
9 55°22′39,78″ 21°01′56,86″ 10 55°22′39,79″ 20°59′18,90″

9 55°22′39,78″ 21°01′56,86″ 10 55°22′39,79″ 20°59′18,90″
11 55°25′15,07″ 21°03′26,69″ 12 55°25′15,11″ 21°00′11,35″
11 55°25′15,07″ 21°03′26,69″ 12 55°25′15,11″ 21°00′11,35″
13 55°27′17,81″ 21°04′21,96″ 14 55°27′17,88″ 21°01′25,65″

13 55°27′17,81″ 21°04′21,96″ 14 55°27′17,88″ 21°01′25,65″
15 55°30′26,96″ 21°05′33,52″ 16 55°30′27,04″ 21°03′26,17″
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BaŽvejybos barų ribų
ro
krante aprašymas
Nr.
8 Nuo geodezinio bokšto
ant Avių kalno iki
Juodkrantės pasienio
užkardos stebėjimo
bokšto
9 Nuo Juodkrantės pasienio
užkardos stebėjimo
bokšto iki geodezinio
bokšto ant Eumo kalno
10 Nuo geodezinio bokšto
ant Eumo kalno iki
pasieniečių bokšto
11 Nuo pasieniečių bokšto
iki piečiausio aukštos
įtampos linijos stulpo
(aiškių orientyrų jūros
krante nėra)
12 Nuo piečiausio aukštos
įtampos linijos stulpo iki
įvažiavimo į paplūdimį
ties II perkėla per
Klaipėdos sąsiaurį
13 Nuo įvažiavimo į
paplūdimį ties II perkėla
iki Smiltynės gelbėjimo
stoties
14 Nuo Smiltynės gelbėjimo
stoties iki šiauriausio
įvažiavimo į Smiltynės
paplūdimį
15 Nuo šiauriausio
įvažiavimo į Smiltynės
paplūdimį iki Klaipėdos
uosto pietinio molo
16 Nuo Klaipėdos uosto
šiaurinio molo iki I
Melnragės šiaurinės ribos
(orientyras – navigacinis
ženklas ant APK)
17 Nuo I Melnragės
šiaurinės ribos iki upelio,
įtekančio į jūrą tarp I ir II
Melnragių
18 Nuo upelio, įtekančio į
jūrą tarp I ir II
Melnragių, iki Pajūrio
regioninio parko pietinės
ribos (parko ribos
orientyras – paplūdimyje
įkasti vertikalūs stulpai)
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Taškų krante koordinatės

Taškų jūroje koordinatės

Nr.
platuma
ilguma
Nr.
platuma
ilguma
15 55°30′26,96″ 21°05′33,52″ 16 55°30′27,04″ 21°03′26,17″
17 55°32′16,95″ 21°06′00,67″ 18 55°32′17,04″ 21°03′53,92″

17 55°32′16,95″ 21°06′00,67″ 18 55°32′17,04″ 21°03′53,92″
19 55°35′06,25″ 21°06′23,76″ 20 55°35′06,35″ 21°04′13,24″
19 55°35′06,25″ 21°06′23,76″ 20 55°35′06,35″ 21°04′13,24″
21 55°38′30,76″ 21°06′28,04″ 22 55°38′30,86″ 21°04′08,78″
21 55°38′30,76″ 21°06′28,04″ 22 55°38′30,86″ 21°04′08,78″
23 55°39′16,72″ 21°06′26,60″ 24 55°39′16,82″ 21°04′01,71″

23 55°39′16,72″ 21°06′26,60″ 24 55°39′16,82″ 21°04′01,71″
25 55°40′34,25″ 21°06′15,43″ 26 55°40′34,36″ 21°03′40,06″

25 55°40′34,25″ 21°06′15,43″ 26 55°40′34,36″ 21°03′40,06″
27 55°41′50,32″ 21°06′04,34″ 28 55°41′50,42″ 21°03′30,09″
27 55°41′50,32″ 21°06′04,34″ 28 55°41′50,42″ 21°03′30,09″
29 55°42′29,24″ 21°05′52,36″ 30 55°42′29,35″ 21°02′49,64″
29 55°42′29,24″ 21°05′52,36″ 30 55°42′29,35″ 21°02′49,64″
31 55°43′29,71″ 21°05′00,79″ 32 55°43′29,81″ 21°01′31,75″
33 55°43′42,75″ 21°05′03,45″ 34 55°43′42,84″ 21°01′23,02″
35 55°44′26,57″ 21°05′08,85″ 36 55°44′26,67″ 21°01′33,51″

35 55°44′26,57″ 21°05′08,85″ 36 55°44′26,67″ 21°01′33,51″
37 55°45′15,95″ 21°05′01,44″ 38 55°45′16,05″ 21°00′50,93″
37 55°45′15,95″ 21°05′01,44″ 38 55°45′16,05″ 21°00′50,93″
39 55°46′22,16″ 21°04′37,04″ 40 55°46′22,16″ 21°00′18,81″
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BaŽvejybos barų ribų
ro
krante aprašymas
Nr.
19 Nuo Pajūrio regioninio
parko pietinės ribos iki
laiptų ties Olando
kepurės kalnu
20 Nuo laiptų ties Olando
kepurės kalnu iki Pajūrio
regioninio parko
rezervatinės zonos
pietinės ribos (orientyras
– Rikinės upelio žiotys ir
įkasti vertikalūs stulpai)
21 Nuo Pajūrio regioninio
parko rezervatinės zonos
pietinės ribos iki šios
zonos šiaurinės ribos
22 Nuo Pajūrio regioninio
parko rezervatinės zonos
šiaurinės ribos iki parko
šiaurinės ribos
23 Nuo Pajūrio regioninio
parko šiaurinės ribos iki
Palangos tilto
24 Nuo Palangos tilto iki
įvažiavimo į paplūdimį
ties ,,Lino“ sanatorija
25 Nuo įvažiavimo į
paplūdimį ties ,,Lino“
sanatorija iki Kunigiškių
pasieniečių bokštelio
26 Nuo Kunigiškių
pasieniečių bokštelio iki
įvažiavimo į paplūdimį
ties Monciške (orientyras
– takelis į paplūdimį
žmonėms su negalia)
27 Nuo įvažiavimo į
paplūdimį ties Monciške
iki Šventosios upės
žiočių (orientyras –
senieji uosto vartai prie
pietinio molo)
28 Nuo Šventosios upės
žiočių iki Būtingės
terminalo (orientyras –
prie kranto įrengtas
nutekamųjų vandenų
išleistuvas)
29 Nuo Būtingės terminalo
iki Lietuvos–Latvijos
sienos

Taškų krante koordinatės
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Taškų jūroje koordinatės

Nr.
platuma
ilguma
Nr.
platuma
ilguma
39 55°46′22,16″ 21°04′37,04″ 40 55°46′22,16″ 21°00′18,81″
41 55°47′53,56″ 21°04′07,38″ 42 55°47′53,61″ 20°57′25,31″
41 55°47′53,56″ 21°04′07,38″ 42 55°47′53,61″ 20°57′25,31″
43 55°49′08,66″ 21°03′58,19″ 44 55°49′08,71″ 20°57′57,27″

43 55°49′08,66″ 21°03′58,19″ 44 55°49′08,71″ 20°57′57,27″
45 55°51′37,80″ 21°03′32,82″ 46 55°51′37,83″ 20°57′34,00″
45 55°51′37,80″ 21°03′32,82″ 46 55°51′37,83″ 20°57′34,00″
47 55°53′39,80″ 21°03′12,25″ 48 55°53′39,81″ 20°57′18,99″
47 55°53′39,80″ 21°03′12,25″ 48 55°53′39,81″ 20°57′18,99″
49 55°55′14,2″ 21°03′04,2″ 50 55°55′14,2″ 20°55′02,68″
49 55°55′14,22″ 21°03′04,16″ 50 55°55′14,16″ 20°55′02,68″
51 55°56′14,61″ 21°03′39,21″ 52 55°56′14,48″ 20°53′14,99″
51 55°56′14,61″ 21°03′39,21″ 52 55°56′14,48″ 20°53′14,99″
53 55°57′38,72″ 21°04′12,65″ 54 55°57′38,72″ 20°55′33,14″
53 55°57′38,72″ 21°04′12,65″ 54 55°57′38,72″ 20°55′33,14″
55 56°00′15,27″ 21°04′23,97″ 56 56°00′15,07″ 20°51′46,67″

55 56°00′15,27″ 21°04′23,97″ 56 56°00′15,07″ 20°51′46,67″
57 56°01′47,58″ 21°04′15,22″ 58 56°01′47,57″ 20°55′16,88″

57 55°01′47,58″ 21°04′15,22″ 58 55°01′47,57″ 20°55′16,88″
59 56°03′36,76″ 21°04′10,94″ 60 56°03′34,47″ 20°54′52,71″

59 56°03′36,76″ 21°04′10,94″ 60 56°03′34,47″ 20°54′52,71″
61 56°04′08,90″ 21°03′51,50″ 60 56°03′34,47″ 20°54′52,71″
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5. Baltijos jūros priekrantės žvejybos barų ribų schema
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d.
įsakymo Nr. 3D-551 2 priedas)
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6. Žvejybos barų ribų Kuršių mariose koordinatės
(patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 20 d.
įsakymu Nr. D1-618)
Žvejy- Barų ribų
bos
kampinių
baro koordinačių
Nr.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

Platuma

Ilguma

Barų ribų
kampinių
koordinačių
Nr.

72

55°16‘10.00“

21°01‘50.00“

74

55°18‘08.52“ 21°00‘37.65“

73

55°17‘35.00“

21°03‘15.00“

75

55°16‘40.24“ 20°59‘04.18“

54a

55°19‘23.28“

21°02‘23.87“

55

55°18‘45.00“ 21°05‘00.00“

73

55°17‘35.00“

21°03‘15.00“

74

55°18‘08.52“ 21°00‘37.65“

53

55°20‘10.00“

21°06‘00.00“

54

55°20‘04.82“ 21°03‘13.19“

54a

55°19‘23.28“

21°02‘23.87“

55

55°18‘45.00“ 21°05‘00.00“

40

55°22‘41.89“

21°04‘21.16“

41

55°22‘05.00“ 21°07‘00.00“

53

55°20‘10.00“

21°06‘00.00“

54

55°20‘04.82“ 21°03‘13.19“

38

55°23‘35.00“

21°08‘20.00“

39

55°24‘09.14“ 21°05‘45.82“

40

55°22‘41.89“

21°04‘21.16“

41

55°22‘05.00“ 21°07‘00.00“

32

55°25‘16.29“

21°06‘43.35“

33

55°24‘45.00“ 21°09‘30.00“

38

55°23‘35.00“

21°08‘20.00“

39

55°24‘09.14“ 21°05‘45.82“

30

55°26‘10.00“

21°08‘50.00“

31

55°26‘01.67“ 21°05‘53.11“

32

55°25‘16.29“

21°06‘43.35“

33

55°24‘45.00“ 21°09‘30.00“

24

55°26‘57.95“

21°05‘53.12“

25

55°27‘00.00“ 21°08‘45.00“

30

55°26‘10.00“ 21° 08‘ 50.00“

31

55°26‘01.67“ 21°05‘53.11“

22

55°28‘00.56“ 21° 08‘ 59.17“

23

55°28‘02.06“ 21°06‘12.19“

24

55°26‘57.95“ 21° 05‘ 53.12“

25

55°27‘00.00“ 21°08‘45.00“

16

55°29‘16.49“ 21° 07‘ 07.64“

17

55°29‘05.00“ 21°10‘00.00“

22

55°28‘00.56“ 21° 08‘ 59.17“

23

55°28‘02.06“ 21°06‘12.19“

14

55°30‘50.05“

21°10‘00.00“

15

55°30‘50.00“ 21°07‘13.69“

16

55°29‘16.49“

21°07‘07.64“

17

55°29‘05.00“ 21°10‘00.00“

9

55°33‘27.03“

21°07‘36.55“

10

55°33‘35.00“ 21°09‘50.00“

14

55°30‘50.05“

21°10‘00.00“

15

55°30‘50.00“ 21°07‘13.69“

7

55°35‘07.43“

21°10‘59.11“

8

55°34‘33.36“ 21°07‘52.65“

9

55°33‘27.03“

21°07‘36.55“

10

55°33‘35.00“ 21°09‘50.00“

11

55°33‘59.62“

21°12‘07.29“

5

55°35‘27.90“

21°07‘57.59“

6

55°35‘57.97“ 21°10‘26.90“

7

55°35‘07.43“

21°10‘59.11“

8

55°34‘33.36“ 21°07‘52.65“

3

55°38‘01.70“

21°09‘33.35“

4

55°37‘56.67“ 21°07‘57.72“

5

55°35‘27.90“

21°07‘57.59“

6

55°35‘57.97“ 21°10‘26.90“

1

55°39‘16.00“ 21° 07‘ 46.40“

2

55°39‘16.00“ 21°08‘47.80“

3

55°38‘01.70“

21°09‘33.35“

4

55°37‘56.67“ 21°07‘57.72“

10

55°33‘35.00“

21°09‘50.00“

11

55°33‘59.62“ 21°12‘07.29“

Platuma

Ilguma
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Žvejy- Barų ribų
bos
kampinių
baro koordinačių
Nr.
Nr.

18
19A
19B
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Platuma

Ilguma

Barų ribų
kampinių
koordinačių
Nr.

12

55°30‘58.82“

21°13‘55.03“

13

55°30‘52.19“ 21°10‘58.11“

14

55°30‘50.05“

21°10‘00.00“

12

55°30‘58.82“

21°13‘55.03“

13

55°30‘52.19“ 21°10‘58.11“

18

55°29‘16.01“

21°12‘03.93“

19

55°29‘30.25“ 21°14‘44.82“

18

55°29‘16.01“

21°12‘03.93“

19

55°29‘30.25“ 21°14‘44.82“

20

55°28‘01.94“

21°15‘02.65“

21

55°28‘01.33“ 21°12‘12.32“

20

55°28‘01.94“

21°15‘02.65“

21

55°28‘01.33“ 21°12‘12.32“

26

55°27‘05.17“

21°12‘14.13“

27

55°27‘09.21“ 21°15‘00.49“

26

55°27‘05.17“

21°12‘14.13“

27

55°27‘09.21“ 21°15‘00.49“

28

55°25‘55.83“

21°14‘52.02“

29

55°26‘02.29“ 21°12‘07.94“

28

55°25‘55.83“

21°14‘52.02“

29

55°26‘02.29“ 21°12‘07.94“

34

55°24‘45.00“

21°11‘50.00“

35

55°24‘44.67“ 21°14‘48.54“

34

55°24‘45.00“

21°11‘50.00“

35

55°24‘44.67“ 21°14‘48.54“

36

55°22‘57.93“

21°13‘36.90“

37

55°23‘15.00“ 21°10‘50.00“

36

55°22‘57.93“

21°13‘36.90“

37

55°23‘15.00“ 21°10‘50.00“

42

55°22‘00.00“

21°09‘50.00“

43

55°21‘54.25“ 21°12‘37.88“

42

55°22‘00.00“

21°09‘50.00“

43

55°21‘54.25“ 21°12‘37.88“

44

55°20‘26.14“

21°11‘23.47“

51

55°19‘10.00“ 21°10‘00.00“

52

55°19‘55.00“

21°08‘00.00“

44

55°20‘26.14“

21°11‘23.47“

45

55°20‘43.25“ 21°12‘48.69“

50

55°19‘10.00“

21°12‘10.00“

51

55°19‘10.00“ 21°10‘00.00“

45

55°20‘43.25“

21°12‘48.69“

46

55°20‘07.03“ 21°14‘59.14“

49

55°19‘05.00“

21°12‘60.00“

50

55°19‘10.00“ 21°12‘10.00“

46

55°20‘07.03“

21°14‘59.14“

47

55°19‘06.63“ 21°17‘02.64“

48

55°18‘50.00“

21°14‘20.00“

49

55°19‘05.00“ 21°12‘60.00“

47

55°19‘06.63“

21°17‘02.64“

48

55°18‘50.00“ 21°14‘20.00“

60

55°18‘20.00“

21°14‘20.00“

61

55°18‘20.99“ 21°17‘32.20“

60

55°18‘20.00“

21°14‘20.00“

61

55°18‘20.99“ 21°17‘32.20“

59

55°17‘45.00“

21°14‘30.00“

62

55°17‘39.78“ 21°17‘13.80“

59

55°17‘45.00“

21°14‘30.00“

62

55°17‘39.78“ 21°17‘13.80“

63

55°15 42.21“

21°16‘17.41“

64

55°15‘56.29“ 21°13‘44.38“

63

55°15‘42.21“

21°16‘17.41“

64

55°15‘56.29“ 21°13‘44.38“

66

55°14‘42.59“

21°15‘54.60“

67

55°14‘53.30“ 21°13‘44.12“

64

55°15‘56.29“

21°13‘44.38“

65

55°16‘15.00“ 21°10‘20.00“

67

55°14‘53.30“

21°13‘44.12“

68

55°15‘10.00“ 21°10‘20.00“

58

55°18‘00.00“

21°10‘10.00“

59

55°17‘45.00“ 21°14‘30.00“

64

55°15‘56.29“

21°13‘44.38“

65

55°16‘15.00“ 21°10‘20.00“

Platuma

Ilguma
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Žvejy- Barų ribų
bos
kampinių
baro koordinačių
Nr.
Nr.
34

35

36

37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Platuma

Ilguma

Barų ribų
kampinių
koordinačių
Nr.

48

55°18‘50.00“

21°14‘20.00“

49

55°19‘05.00“ 21°12‘60.00“

50

55°19‘10.00“

21°12‘10.00“

51

55°19‘10.00“ 21°10‘00.00“

58

55°18‘00.00“

21°10‘10.00“

59

55°17‘45.00“ 21°14‘30.00“

60

55°18‘20.00“

21°14‘20.00“

51

55°19‘10.00“

21°10‘00.00“

52

55°19‘55.00“ 21°08‘00.00“

56

55°18‘30.00“

21°06‘40.00“

57

55°18‘15.00“ 21°08‘25.00“

58

55°18‘00.00“

21°10‘10.00“

57

55°18‘15.00“

21°08‘25.00“

58

55°18‘00.00“ 21°10‘10.00“

65

55°16‘15.00“

21°10‘20.00“

68

55°15‘10.00“ 21°10‘20.00“

69

55°15‘25.00“

21°07‘20.00“

56

55°18‘30.00“

21°06‘40.00“

57

55°18‘15.00“ 21°08‘25.00“

69

55°15‘25.00“

21°07‘20.00“

70

55°15‘45.00“ 21°04‘20.00“

71

55°17‘05.00“

21°05‘30.00“

70

55°15‘45.00“

21°04‘20.00“

72

55°16‘10.00“ 21°01‘50.00“

71

55°17‘05.00“

21°05‘30.00“

73

55°17‘35.00“ 21°03‘15.00“

55

55°18‘45.00“

21°05‘00.00“

56

55°18‘30.00“ 21°06‘40.00“

71

55°17‘05.00“

21°05‘30.00“

73

55°17‘35.00“ 21°03‘15.00“

52

55°19‘55.00“

21°08‘00.00“

53

55°20‘10.00“ 21°06‘00.00“

55

55°18‘45.00“

21°05‘00.00“

56

55°18‘30.00“ 21°06‘40.00“

41

55°22‘05.00“

21°07‘00.00“

42

55°22‘00.00“ 21°09‘50.00“

52

55°19‘55.00“

21°08‘00.00“

53

55°20‘10.00“ 21°06‘00.00“

37

55°23‘15.00“

21°10‘50.00“

38

55°23‘35.00“ 21°08‘20.00“

41

55°22‘05.00“

21°07‘00.00“

42

55°22‘00.00“ 21°09‘50.00“

33

55°24‘45.00“

21°09‘30.00“

34

55°24‘45.00“ 21°11‘50.00“

37

55°23‘15.00“

21°10‘50.00“

38

55°23‘35.00“ 21°08‘20.00“

29

55°26‘02.29“

21°12‘07.94“

30

55°26‘10.00“ 21°08‘50.00“

33

55°24‘45.00“

21°09‘30.00“

34

55°24‘45.00“ 21°11‘50.00“

25

55°27‘00.00“

21°08‘45.00“

26

55°27‘05.17“ 21°12‘14.13“

29

55°26‘02.29“

21°12‘07.94“

30

55°26‘10.00“ 21°08‘50.00“

21

55°28‘01.33“

21°12‘12.32“

22

55°28‘00.56“ 21°08‘59.17“

25

55°27‘00.00“

21°08‘45.00“

26

55°27‘05.17“ 21°12‘14.13“

17

55°29‘05.00“

21°10‘00.00“

18

55°29‘16.01“ 21°12‘ 3.93“

21

55°28‘01.33“

21°12‘12.32“

22

55°28‘00.56“ 21°08‘59.17“

13

55°30‘52.19“

21°10‘58.11“

14

55°30‘50.05“ 21°10‘00.00“

17

55°29‘05.00“

21°10‘00.00“

18

55°29‘16.01“ 21°12‘03.93“

Platuma

Ilguma
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7. Kuršių marių suskirstymo į žvejybos barus schema
(patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 20 d.
įsakymu Nr. D1-618)
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8. Paviršinių vandens telkinių suskirstymas
(patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 362
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-349
(nuo 2005 m. liepos 24 d.) (Žin., 2005, Nr. 89-3364) redakcija)

Upių ir ežerų, priskiriamų lašišiniams vandens telkiniams, sąrašas
Upės
Upė
Nemuno baseinas
Šyša
Merkys
Neris*
Žeimena
Vilnia
Šventoji
Dubysa
Jūra
Šešuvis
Minija
Veiviržas

Vyresnysis vandentakis
Nemunas
Nemunas
Nemunas
Neris
Neris
Neris
Nemunas
Nemunas
Jūra
Nemunas
Minija

Baseinas**
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
Merkio
Neries
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Dubysos
Jūros
Jūros
Minijos
Minijos

Lietuvos pajūrio upių baseinas
Šventoji
Baltijos jūra

Lietuvos pajūrio upių

Ventos baseinas
Venta*

Ventos

Baltijos jūra

* Upės dalis, esanti Lietuvos Respublikos teritorijoje.
** Upių baseinas nurodytas pagal Upių, ežerų ir tvenkinių kodavimo kadastre ir klasifikatoriaus
sudarymo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro 2001 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 46 „Dėl Upių,
ežerų ir tvenkinių kodavimo kadastre ir klasifikatoriaus sudarymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin.,
2001, Nr. 8-243).

Ežerai
Kvadrato ir
ežero Nr.

Vidutinis gylis,
m

Tauragnas*
Dusia*
Balsis*

31-140
61-12
61-72

18,70
15,40
13,10

Plateliai*
Vištytis*

2-5
53-30

11,40
12,75

Ežeras

Baseinas
Žeimenos
Šešupės
Nemuno m.
int.
Minijos
Priegliaus

Savivaldybė
Utenos r.
Lazdijų r.
Lazdijų r.
Plungės r.
Vilkaviškio r.

* Ežerai priskirti lašišiniams vandens telkiniams, vadovaujantis aplinkos ministro 2005 m.
balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-216 „Dėl vandens telkinių pagal žuvininkystės vystymo kryptis
sąrašų ir vandens telkinių tvarkymo tipinių planų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 56-1933).
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Upių ir ežerų, priskiriamų karpiniams vandens telkiniams, sąrašas
Upės
Upė
Nemuno baseinas
Nemunas*
Strėva
Juosta
Šušvė
Šešupė*

Vyresnysis vandentakis
Kuršių marios
Nemunas
Nevėžis
Nevėžis
Nemunas

Baseinas**
Nemuno marios
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
Nevėžio
Nevėžio
Šešupės

Lietuvos pajūrio upių baseinas
Bartuva*
Baltijos

Lietuvos pajūrio upių jūra

Ventos baseinas
Virvyčia

Venta

Ventos

Mūšos (Lielupės) baseinas
Lėvuo
Mūša
Tatula
Mūša

Mūšos
Mūšos

Dauguvos intakų baseinas
Laukesa*
Dauguva
Birvytė*
Dauguva

Dauguvos
Dauguvos

* Upės dalis, esanti Lietuvos Respublikos teritorijoje.
** Upės baseinas nurodytas pagal Upių, ežerų ir tvenkinių kodavimo kadastre ir klasifikatoriaus
sudarymo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro 2001 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 46 „Dėl Upių,
ežerų ir tvenkinių kodavimo kadastre ir klasifikatoriaus sudarymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin.,
2001, Nr. 8-243).

Ežerai
Ežeras

Kvadrato ir
ežero Nr.

Vidutinis gylis,
m

Rubikių ežeras*
Alnis *
Lūkstas*

30-30
43-86
13-39

5,70
5,94
3,60

Baseinas
Šventosios
Žeimenos
Ventos

Savivaldybė
Anykščių r.
Molėtų r.
Telšių r.

* Ežerai priskirti karpiniams vandens telkiniams, vadovaujantis aplinkos ministro 2005 m.
balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-216 „Dėl vandens telkinių pagal žuvininkystės vystymo kryptis
sąrašų ir vandens telkinių tvarkymo tipinių planų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 56-1933).

Upių ir ežerų, potencialiai galimų priskirti lašišiniams vandens
telkiniams, sąrašas
Upės
Upė
Nemuno baseinas
Avirė

Vyresnysis vandentakis
Nemunas

Baseinas**
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
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Upė
Bilsinyčia
Gauja
Karklė
Ratnyčia
Punelė
Jiesia
Viešvilė
Šustis
Leitė
Kasikas
Lapainia
Mara
Rėvuona
Medukštėlė
Samė
Strūzda
Ūla
Verseka
Spengla
Beržūna
Beržupis
Derežna
Pasgrinda
Cirvija
Graužupis
Geluža
Duobupis K
Duobupis D
Nedzingė
Grūda
Maltupis
Visinčia
Uosupis
Lukna
Mažoji Kena
Derežnytė
Taurupis
Turė

Vyresnysis vandentakis
Nemunas
Nemunas
Nemunas
Nemunas
Nemunas
Nemunas
Nemunas
Nemunas
Nemunas
Nemunas
Nemunas
Nemunas
Nemunas
Nemunas
Verknė
Verknė
Merkys
Merkys
Merkys
Šalčia
Merkys
Merkys
Verseka
Merkys
Merkys
Merkys
Merkys
Merkys
Merkys
Merkys
Šalčia
Šalčia
Ūla
Merkys
Merkys
Merkys
Verseka
Merkys

Baseinas**
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
Merkio
Merkio
Merkio
Merkio
Merkio
Merkio
Merkio
Merkio
Merkio
Merkio
Merkio
Merkio
Merkio
Merkio
Merkio
Merkio
Merkio
Merkio
Merkio
Merkio
Merkio
Merkio
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Upė
Vardauka
Skroblus
Bražuolė
Musė
Vokė
Lomena
Bezdonė
Nemenčias
Žalesa
Riešė
Dūkšta
Veršupis
Strūna
Lokys
Manierka
Mozūriškanka
Saidė
Laukysta
Strūna
Kena
Taurija
Rudamina
Juodė
Lakaja
Peršokšna
Mera
Saria
Petruškė
Jusinė
Skerdiksna
Luknelė
Skirda
Armona
Pelyša
Storė
Nevėža
Grabuosta
Virinta

Vyresnysis vandentakis
Merkys
Merkys
Neris
Neris
Neris
Neris
Neris
Neris
Neris
Neris
Neris
Neris
Neris
Neris
Neris
Neris
Neris
Neris
Strečia
Vilnia
Vilnia
Vokė
Vokė
Žeimena
Lakaja
Žeimena
Žeimena
Žeimena
Žeimena
Žeimena
Žeimena
Žeimena
Šventoji
Šventoji
Šventoji
Virinta
Siesartis
Šventoji

Baseinas**
Merkio
Merkio
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
Žeimenos
Žeimenos
Žeimenos
Žeimenos
Žeimenos
Žeimenos
Žeimenos
Žeimenos
Žeimenos
Šventosios
Šventosios
Šventosios
Šventosios
Šventosios
Šventosios
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Upė
Taurožė
Želva
Siesartis
Širvinta
Luknė
Kirkšnovė
Gyvėvė
Šventupis
Lapišė
Mūkė
Dratvinys
Kražantė
Akmena
Ežeruona
Šunija
Irtuona
Aitra
Giluvė
Vėžus
Balčia
Bremena
Ižnė
Upyna
Ančia
Agluona
Trišiūkštė
Egluona
Upynikė
Bebirva
Apusinas
Lokysta
Šaltuona
Sausdravas
Didžioji Sruoja
Salantas
Kapupis
Šilupis
Lukna

Vyresnysis vandentakis
Šventoji
Siesartis
Šventoji
Šventoji
Dubysa
Dubysa
Dubysa
Dubysa
Dubysa
Dubysa
Dubysa
Dubysa
Jūra
Jūra
Jūra
Ežeruona
Jūra
Jūra
Jūra
Šešuvis
Akmena
Akmena
Šešuvis
Šešuvis
Šešuvis
Šešuvis
Agluona
Trišiūkštė
Šaltuona
Šešuvis
Jūra
Šešuvis
Minija
Minija
Minija
Sausdravas
Sausdravas
Minija

Baseinas**
Šventosios
Šventosios
Šventosios
Šventosios
Dubysos
Dubysos
Dubysos
Dubysos
Dubysos
Dubysos
Dubysos
Dubysos
Jūros
Jūros
Jūros
Jūros
Jūros
Jūros
Jūros
Jūros
Jūros
Jūros
Jūros
Jūros
Jūros
Jūros
Jūros
Jūros
Jūros
Jūros
Jūros
Jūros
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
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Upė
Skinija
Babrungas
Trumpė
Vieštovė
Karkluoja
Pala
Žvelsa
Gerdaujė
Ašva
Šalpė
Graumena
Judrė
Dirsteika
Šlužmė
Aisė
Upita
Žvelesys
Šviekšnelė
Blendžiava
Alantas
Agluona
Mišupė

Vyresnysis vandentakis
Minija
Minija
Želsva
Minija
Alantas
Minija
Minija
Minija
Veiviržas
Veiviržas
Šalpė
Graumena
Veiviržas
Veiviržas
Veiviržas
Šlužmė
Ašva
Ašva
Salantas
Minija
Minija
Minija

Lietuvos pajūrio upių baseinas
Apšė
Bartuva
Šata
Bartuva
Kaltis
Apšė
Luoba
Bartuva
Sartis
Apšė
Verknė
Bartuva
Kulšė
Šventoji
Žyba
Šventoji
Darba
Žyba
Juodupis
Šventoji
Luknė
Šventoji
Bonalė
Akmena Danė
Babrūnė
Akmena Danė
Degalas
Akmena Danė
Ringelis
Akmena Danė

Baseinas**
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Minijos
Lietuvos pajūrio upių
Lietuvos pajūrio upių
Lietuvos pajūrio upių
Lietuvos pajūrio upių
Lietuvos pajūrio upių
Lietuvos pajūrio upių
Lietuvos pajūrio upių
Lietuvos pajūrio upių
Lietuvos pajūrio upių
Lietuvos pajūrio upių
Lietuvos pajūrio upių
Lietuvos pajūrio upių
Lietuvos pajūrio upių
Lietuvos pajūrio upių
Lietuvos pajūrio upių
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Upė
Smeltalė

Vyresnysis vandentakis

Baseinas**

Kuršių marios

Lietuvos pajūrio upių

Venta
Venta
Venta
Venta

Ventos
Ventos
Ventos
Ventos

Ventos baseinas
Višetė
Šerkšnė
Lūšė
Šventupis

* Upių baseinas nurodytas pagal Upių, ežerų ir tvenkinių kodavimo kadastre ir klasifikatoriaus
sudarymo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro 2001 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 46 „Dėl
Upių, ežerų ir tvenkinių kodavimo kadastre ir klasifikatoriaus sudarymo tvarkos patvirtinimo“
(Žin., 2001, Nr. 8-243).

Ežerai pagal jų vidutinį gylį*
Ežeras
Gilūs (>15 m) ežerai
Peikenis
Tauragnas
Šakarvai
Dusia
Balsys

Kvadrato** Vidutinis
ir ežero Nr. gylis, m

Baseinas***

Savivaldybė

43-239
31-140
44-1
61-12
51-40

22,70
18,70
16,50
15,40
15,20

Žeimenos
Žeimenos
Žeimenos
Šešupės
Neries m. int.

Švenčionių r.
Utenos r.
Ignalinos r.
Lazdijų r.
Vilniaus m.

Vidutinio gylio (3–15 m) ežerai
Asveja
42-109
Luokesai
42-52
Klykių ežeras
31-126
Galstas (Gaustas)
61-64
Lūšiai
32-91
Vencavas
20-146
Baltieji Lakajai
43-118
Galvė
57-123
Ilgis
32-109
Daugų ežeras (Didžiulis)
56-63
Monis
57-16
Balsis
61-72
Vievis
50-82
Vištytis
53-30
Guostus
56-29
Glūkas
63-8
Baluošai
43-278
Verniejus
57-80

14,90
14,40
14,33
14,10
13,90
13,90
13,60
13,60
13,46
13,20
13,20
13,10
12,90
12,75
12,69
12,60
12,50
12,50

Žeimenos
Molėtų r.
Šventosios
Molėtų r.
Žeimenos
Utenos r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Šventosios
Zarasų r.
Žeimenos
Molėtų r.
Neries m. int. Trakų r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Merkio
Alytaus r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Neries m. int. Elektrėnų
Priegliaus
Vilkaviškio
Nemuno m. int. Prienų r.
Merkio
Varėnos r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Nemuno m. int. Trakų r.

124

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖ. DOKUMENTAI, FAKTAI, SKAIČIAI

Ežeras
Šulninkų ežeras
Malkėstaitis
Babrų ežeras
Alaušas
Luokesaitis
Ilgai
Nečiūnų ežeras
Lukštynas
Bildžių ežeras
Zarasas
Platelių ežeras
Baltys
Ūkojas
Žiezdras
Šlavantas
Siesartis
Dumblinis
Akmena
Gelvės ežeras
Alksnas
Karvys
Politiškių ežeras
Baluošas
Virintai
Dvarčių ežeras
Salotis
Aisetas
Rudesa
Berža
Gavys
Luka (Bernardinų ežeras)
Totoriškių ežeras
Asalnai
Spindžius
Šventas
Skaistis
Žirnajai

Kvadrato** Vidutinis
ir ežero Nr. gylis, m
50-130
42-36
61-20
31-24
42-69
57-26
57-41
43-67
51-44
21-49
2-5
32-108
31-184
43-58
61-71
42-57
61-129
57-122
41-20
31-62
51-14
31-127
32-79
42-23
50-135
43-250
43-36
43-171
42-106
44-11
57-138
57-127
32-90
57-92
43-54
57-124
41-19

12,40
12,30
12,01
11,90
11,70
11,70
11,59
11,50
11,50
11,50
11,40
11,36
11,30
11,30
11,30
11,30
11,20
11,20
11,12
11,06
10,92
10,71
10,70
10,60
10,60
10,57
10,40
10,40
10,30
10,10
10,10
10,10
10,00
10,00
9,90
9,80
9,80

Baseinas***

Savivaldybė

Neries m. int. Trakų r.
Šventosios
Molėtų r.
Šešupės
Lazdijų r.
Šventosios
Utenos r.
Šventosios
Molėtų r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Žeimenos
Molėtų r.
Neries m. int. Vilniaus m.
Dauguvos int. Zarasų r.
Minijos
Plungės r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Šventosios
Molėtų r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Neries m. int. Trakų r.
Šventosios
Širvintų r.
Šventosios
Zarasų r.
Neries m. int. Vilniaus r.
Žeimenos
Utenos r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Šventosios
Molėtų r.
Neries m. int. Trakų r.
Žeimenos
Molėtų r.
Žeimenos
Molėtų r.
Žeimenos
Molėtų r.
Žeimenos
Molėtų r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Neries m. int. Trakų r.
Neries m. int. Trakų r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Neries m. int. Trakų r.
Šventosios
Ukmergės r.
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Ežeras
Vaisietis
Drabužis
Monaitis
Juostinas
Aviris
Šlavantėlis
Ančia
Sienis
Gailintas
Gilužis
Bradesas
Dirdų ežeras
Prapuntas
Makys
Veršiukas
Ungurys
Margis
Utenas
Šiekštelis
Dringis
Malkėstas
Indrajai
Drūkšiai
Juodasis Bilsas
Juodieji Lakajai
Smalvas
Balčių ežeras
Erzvėtas
Rašia
Vajuonis
Baltis
Seirijis
Peršokšnai
Ilgis
Zalvas
Ūsiai
Palaukinis ir Paplovinis

Kvadrato** Vidutinis
ir ežero Nr. gylis, m
57-5
57-90
57-17
29-5
61-176
61-75
61-122
57-71
62-8
56-28
31-51
20-33
61-31
42-24
56-24
57-56
57-59
31-150
31-22
32-97
43-19
31-29
33-7
61-185
43-174
32-147
31-128
45-2
43-136
44-26
43-24
61-50
43-143
62-11
32-9
43-60
32-104,

9,73
9,70
9,62
9,60
9,60
9,37
9,30
9,30
9,18
9,10
9,10
8,97
8,73
8,70
8,70
8,70
8,60
8,50
8,48
8,40
8,40
8,40
8,21
8,20
8,20
8,20
8,13
8,10
8,10
8,10
8,00
7,95
7,90
7,90
7,88
7,80
7,78

Baseinas***

Savivaldybė

Nemuno m. int. Elektrėnų
Nemuno m. int. Trakų r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Nevėžio
Anykščių r.
Nemuno m. int. Druskininkų
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Nemuno m. int. Trakų r..
Nemuno m. int. Alytaus r.
Nemuno m. int. Prienų r.
Šventosios
Utenos r.
Šventosios
Rokiškio r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Šventosios
Molėtų r.
Nemuno m. int. Prienų r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Žeimenos
Utenos r.
Šventosios
Utenos r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Šventosios
Molėtų r.
Šventosios
Utenos r.
Dauguvos int. Zarasų r.
Nemuno m. int. Druskininkų
Žeimenos
Molėtų r.
Dauguvos int. Zarasų r.
Žeimenos
Utenos r.
Dauguvos int. Ignalinos r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Žeimenos
Molėtų r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Nemuno m. int. Varėnos r.
Šventosios
Zarasų r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Žeimenos
Ignalinos r.
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Ežeras
(besijungiantys ežerai)
Asalnykštis
Graužys (Lentvario ežeras)
Čičirys
Žilmas
Snaigynas
Sągardas
Dydiškių ežeras
Apšlavas
Solis
Lojus
Gilis
Pakasas
Ilgys
Kliepšių ežeras
Ūstas
Sausvingis
Liškiavis
Keležeris
Zapsys
Viesai
Gilužis
Šlavinas
Vilkokšnis
Atesys
Bebrusai
Ligajai
Žeimenys
Burokaraiščio ežeras
Metelys
Arinas
Saria
Didžiarauliškių ežeras
Skrebys
Stirtos
Vilnoja
Luodis

Kvadrato** Vidutinis
Baseinas***
Savivaldybė
ir ežero Nr. gylis, m
32-216
32-89
7,72
Žeimenos
Ignalinos r.
58-2
7,70
Neries m. int. Trakų r.
21-11
7,70
Dauguvos int. Zarasų r.
32-180
7,69
Dauguvos int. Ignalinos r.
61-83
7,62
Nemuno m. int. Lazdijų r.
32-184
7,60
Dauguvos int. Ignalinos r.
50-131
7,60
Neries m. int. Trakų r.
30-36
7,60
Šventosios
Utenos r.
57-86
7,50
Nemuno m. int. Trakų r.
57-11
7,40
Neries m. int. Elektrėnų
56-52
7,30
Merkio
Alytaus r.
31-164
7,30
Žeimenos
Ignalinos r.
31-83
7,30
Šventosios
Utenos r.
42-2
7,27
Šventosios
Ukmergės r.
32-35
7,24
Šventosios
Zarasų r.
62-6
7,20
Nemuno m. int. Alytaus r.
62-52
7,17
Nemuno m. int. Varėnos r.
20-54
7,16
Šventosios
Rokiškio r.
61-66
7,12
Nemuno m. int. Lazdijų r.
57-25
7,12
Neries m. int. Trakų r.
42-27
7,11
Šventosios
Molėtų r.
43-218
7,10
Žeimenos
Molėtų r.
57-107
7,10
Nemuno m. int. Trakų r.
55-33
7,00
Nemuno m. int. Alytaus r.
42-71
7,00
Šventosios
Molėtų r.
32-31
7,00
Šventosios
Zarasų r.
44-2
6,90
Žeimenos
Švenčionių r.
62-84
6,90
Merkio
Varėnos r.
61-39
6,80
Nemuno m. int. Lazdijų r.
43-294
6,80
Žeimenos
Molėtų r.
44-50
6,80
Žeimenos
Švenčionių r.
57-3
6,80
Nemuno m. int. Trakų r.
57-35
6,80
Nemuno m. int. Trakų r.
61-168
6,77
Nemuno m. int. Lazdijų r.
51-30
6,73
Neries m. int. Vilniaus r.
32-42
6,71
Šventosios
Zarasų r.
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Ežeras
Samtelis
Zaduojys
Žiegas
Baltys
Duobulis
Ilmėdas
Babrukas
Lukna
Unguraitis
Sagavas
Aukrakštis
Ilgis
Didžiulis
Kanapinis
Šventas
Stirniai
Rudesėlis
Pakalas
Vernijis
Alaušai
Sasonė
Ilgis
Baltas
Veisiejis
Balvis
Almajas
Salduškis
Juodenis
Pailgis
Ilgis
Asonas
Alnis
Galadusys
Svėdasas (Beragis)
Samavas
Antakmenių ežeras
Suvingis

Kvadrato** Vidutinis
ir ežero Nr. gylis, m
56-71
20-78
20-132
32-84
43-73
43-64
57-136
57-139
57-55
61-48
56-60
61-131
51-80
56-69
32-45
43-71
43-117
43-56
61-80
42-7
50-115
30-44
43-95
61-91
4-3
31-168
43-229
43-111
52-27
21-16
56-22
43-86
60-15
19-33
32-21
57-34
56-61

6,70
6,70
6,70
6,62
6,60
6,60
6,60
6,60
6,60
6,56
6,50
6,50
6,50
6,40
6,38
6,30
6,28
6,20
6,20
6,20
6,20
6,19
6,04
6,03
6,02
6,00
6,00
5,98
5,98
5,98
5,97
5,94
5,90
5,90
5,90
5,85
5,80

Baseinas***

Savivaldybė

Merkio
Varėnos r.
Šventosios
Zarasų r.
Šventosios
Zarasų r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Žeimenos
Molėtų r.
Žeimenos
Molėtų r.
Neries m. int. Trakų r.
Merkio
Trakų r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Merkio
Alytaus r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Neries m. int. Trakų r.
Merkio
Varėnos r.
Šventosios
Zarasų r.
Žeimenos
Molėtų r.
Žeimenos
Molėtų r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Šventosios
Molėtų r.
Neries m. int. Trakų r.
Šventosios
Utenos r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Ventos
Telšių r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Dauguvos int. Zarasų r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Žeimenos
Molėtų r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Šventosios
Anykščių r.
Šventosios
Zarasų r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Merkio
Alytaus r.
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Ežeras
Vilkinys
Juodelis, Kruglis, Ilgelis
(besijungiantys ežerai)
Plavys
Šiurpys
Rubikių ežeras
Ažvintis
Radiliškių ežeras
Siaurinukas
Kuleinis
Sartai
Vastalis
Karosninkas
Dėlinis
Ilgas
Gelionių ežeras
Staškinės ežeras
Gruožys
Pijuosas
Gelūžė
Mažasis Gulbinas
Gačionių ežeras
Rūžis
Galuonai
Šaminis
Purvis
Labė
Lizdų ežeras
Ungurinis
Dūkštas
Kiaunas
Delviai
Grabuostas
Želvas
Mažasis Siaurys
Gilušis
Jurginis

Kvadrato** Vidutinis
ir ežero Nr. gylis, m
61-167
61-178,
179, 180
20-134
32-13
30-30
32-183
57-27
50-120
62-25
20-76
31-63
57-28
50-51
52-2
56-25
44-83
57-161
56-47
51-76
51-52
20-71
62-14
43-214
44-31
50-132
31-139
61-59
52-31
32-46
43-55
42-103
42-77
43-1
43-192
57-128
57-152

Baseinas***

Savivaldybė

5,80
5,78

Nemuno m. int. Lazdijų r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.

5,73
5,71
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,69
5,66
5,64
5,62
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,59
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,49
5,43
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40

Šventosios
Zarasų r.
Šventosios
Zarasų r.
Šventosios
Anykščių r.
Dauguvos int. Ignalinos r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Neries m. int. Trakų r.
Nemuno m. int. Varėnos r.
Šventosios
Zarasų r.
Šventosios
Zarasų r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Nemuno m. int. Elektrėnų
Žeimenos
Vilniaus r.
Nemuno m. int. Prienų r.
Dauguvos int. Švenčionių r.
Merkio
Trakų r.
Merkio
Trakų r.
Neries m. int. Vilniaus m.
Neries m. int. Vilniaus m.
Šventosios
Rokiškio r.
Nemuno m. int. Alytaus r.
Žeimenos
Molėtų r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Neries m. int. Trakų r.
Žeimenos
Utenos r.
Nemuno m. int. Alytaus r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Šventosios
Ignalinos r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Žeimenos
Molėtų r.
Šventosios
Molėtų r.
Šventosios
Molėtų r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Merkio
Trakų r.

129

XI. PAPILDOMA INFORMACIJA

Ežeras
Žiezdrelis
Antavilio ežeras
Gilušis
Srovinaitis
Borovė
Naujojo Lentvario Akis
Stareinis
Lavysas
Lynelis (Berželis)
Savistas
Baltys
Alšia (Pieštuvėnų ežeras)
Šiekštas
Dekis
Gruodiškis
Paštys
Kretuonas
Dūburys
Gailiekas
Alksnaitis
Puntas
Juodžiukas
Liubiečius
Paežerių ežeras
Miškinis
Paštys
Karališkių ežeras
Kirneilis
Spalis (Dūdėnų ežeras)
Šaminėlis
Čiukiškių ežeras
Karvys
Kančioginas
Skaistė
Gilutis
Šiemetis
Labelis

Kvadrato** Vidutinis
ir ežero Nr. gylis, m
43-48
51-42
50-38
32-81
51-83
58-4
57-51
62-91
56-70
56-64
44-8
56-18
43-221
50-101
32-83
43-69
44-25
20-87
61-51
31-186
42-67
57-157
62-74
53-6
44-34
20-128
42-6
42-70
42-84
44-33
50-134
57-141
44-67
9-4
52-28
50-105
31-138

5,40
5,40
5,36
5,33
5,30
5,30
5,30
5,30
5,30
5,30
5,28
5,28
5,24
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,18
5,10
5,10
5,10
5,10
5,10
5,08
5,08
5,02
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,97
4,94
4,92
4,90
4,90

Baseinas***

Savivaldybė

Žeimenos
Utenos r.
Neries m. int. Vilniaus m.
Nemuno m. int. Elektrėnų
Žeimenos
Ignalinos r.
Neries m. int. Trakų r.
Neries m. int. Trakų r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Merkio
Varėnos r.
Merkio
Varėnos r.
Merkio
Varėnos r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Nemuno m. int. Prienų r.
Žeimenos
Molėtų r.
Neries m. int. Elektrėnų
Žeimenos
Ignalinos r.
Žeimenos
Molėtų r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Šventosios
Zarasų r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Šventosios
Molėtų r.
Merkio
Varėnos r.
Merkio
Varėnos r.
Šešupės
Vilkaviškio r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Šventosios
Utenos r.
Šventosios
Anykščių r.
Šventosios
Molėtų r.
Šventosios
Molėtų r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Neries m. int. Trakų r.
Merkio
Trakų r.
Dauguvos int. Švenčionių r.
Nemunėlio
Rokiškio r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Neries m. int. Elektrėnų
Žeimenos
Utenos r.
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Ežeras
Paštys
Mažalotė
Juodis
Dusynas
Baltajis Bilsas
Labanoras
Katiliškė
Meduvys
Munas
Kiečių ežeras
Ilgys
Merkmenys
Šona
Lazdinių ežeras
Vasaknas
Kriaunelis
Beržoras
Žalesas
Gilūšis
Giedavardys
Ilgiai
Linkmenas
Galuonis
Kumpuolis
Ragažius
Šaulys
Jūžintas
Obelija
Vykas
Pamierio ežeras
Apsingis
Ilgynas
Suoselis
Samaninis
Auslas
Duobys
Veprys

Kvadrato** Vidutinis
ir ežero Nr. gylis, m
31-32
43-303
57-4
30-39
61-173
43-90
50-35
57-142
32-199
21-22
31-89
44-39
15-5
45-15
20-159
20-7
2-8
51-17
56-59
61-140
32-177
31-185
43-41
20-62
61-128
61-151
20-93
61-40
20-105
49-3
62-19
42-34
42-105
56-68
21-42
42-25
20-175

4,90
4,86
4,82
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,77
4,73
4,72
4,70
4,70
4,70
4,70
4,66
4,65
4,62
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,56
4,54
4,54
4,53
4,52
4,51
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,49
4,47

Baseinas***

Savivaldybė

Šventosios
Utenos r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Šventosios
Anykščių r.
Nemuno m. int. Druskininkų
Žeimenos
Švenčionių r.
Neries m. int. Trakų r.
Merkio
Trakų r.
Dauguvos int. Ignalinos r.
Dauguvos int. Zarasų r.
Šventosios
Utenos r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Ventos
Kelmės r.
Dauguvos int. Švenčionių r.
Šventosios
Zarasų r.
Šventosios
Rokiškio r.
Minijos
Plungės r.
Neries m. int. Vilniaus r.
Merkio
Alytaus r.
Nemuno m. int. Druskininkų
Dauguvos int. Ignalinos r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Žeimenos
Molėtų r.
Šventosios
Zarasų r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Nemuno m. int. Druskininkų
Šventosios
Rokiškio r.
Nemuno m. int. Alytaus r.
Šventosios
Zarasų r.
Nemuno m. int. Kaišiadorių r.
Nemuno m. int. Alytaus r.
Šventosios
Molėtų r.
Žeimenos
Molėtų r.
Merkio
Varėnos r.
Dauguvos int. Zarasų r.
Šventosios
Molėtų r.
Šventosios
Zarasų r.
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Ežeras
Ilgis
Nestrėvantys
Vastapas
Apvalasai
Vabalių ežeras (Svaitingis)
Nevėža
Dulgas
Pikčiukas
Vėžio Akis
Ešerinis
Paežerių ežeras
Kauknoris Juodas
Utenykštis
Ilgis
Bijotė
Didysis Siaurys
Ežeriukas
Juodikis
Skarbelis
Žiegelis
Širvinas
Šalna (Galinis)
Luksnėnų ežeras
Orija
Baublys (Antežerių ežeras)
Rukai
Kaviškis
Niedus
Trikojis
Ežerė
Ilgutis
Lielukas
Asavas
Gulbinas
Beržuonis
Ramošius
Apiritys

Kvadrato** Vidutinis
ir ežero Nr. gylis, m
62-60
57-8
30-67
10-2
62-10
30-50
61-171
57-156
50-128
63-6
51-20
61-108
32-64
42-108
15-36
43-190
57-185
56-46
51-43
20-131
42-114
21-24
55-38
54-39
27-2
27-4
61-110
61-114
61-84
42-63
57-184
57-174
32-22
51-39
9-6
42-28
21-105

4,43
4,43
4,43
4,41
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,33
4,32
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,27
4,24
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,16
4,15
4,14
4,14

Baseinas***

Savivaldybė

Nemuno m. int. Druskininkų
Nemuno m. int. Elektrėnų
Šventosios
Molėtų r.
Nemunėlio
Rokiškio r.
Nemuno m. int. Alytaus r.
Šventosios
Anykščių r.
Nemuno m. int. Druskininkų
Merkio
Trakų r.
Neries m. int. Trakų r.
Merkio
Varėnos r.
Neries m. int. Vilniaus r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Žeimenos
Utenos r.
Žeimenos
Molėtų r.
Ventos
Šiaulių r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Merkio
Trakų r.
Merkio
Trakų r.
Neries m. int. Vilniaus m.
Šventosios
Zarasų r.
Žeimenos
Vilniaus r.
Dauguvos int. Zarasų r.
Nemuno m. int. Alytaus r.
Šešupės
Kalvarijos
Nevėžio
Kėdainių r.
Nevėžio
Kėdainių r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Šventosios
Molėtų r.
Merkio
Trakų r.
Merkio
Varėnos r.
Šventosios
Zarasų r.
Neries m. int. Vilniaus m.
Nemunėlio
Rokiškio r.
Šventosios
Molėtų r.
Šventosios
Zarasų r.
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Ežeras
Žirnajis
Mainia
Mūšėjus
Ažvintaitis
Bitiškių ežeras
Žiežmuo
Giedrys
Vilkinis
Baltys
Ilgelis
Baluošykštis
Nikajis
Kania
Neveiglas
Kalvių ežeras
Dūriai
Kiementas
Pukiškis
Gudelių ežeras
Bevardis
Ilgučiai
Švenčius
Neveržėlis
Salinėlis
Dūburaitis
Statkūniškės
Vidugašlis
Joskutis
Prūdas
Kampuolis
Epušė
Velniškis
Gaveikių ežeras
Zelionkos ežeras
Ilgis
Čiaunas
Ambražiškių ežeras

Kvadrato** Vidutinis
ir ežero Nr. gylis, m
20-58
56-53
30-41
32-181
50-118
56-49
31-26
56-51
44-5
21-20
32-82
43-283
43-222
56-55
49-13
42-32
42-88
18-4
15-18
51-81
50-119
57-155
31-105
20-133
20-86
50-70
61-170
32-80
44-3
43-210
50-129
56-72
42-112
21-3
13-9
20-101
42-76

4,12
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,08
4,07
4,04
4,03
4,02
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,99
3,97
3,96
3,93
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,87
3,84
3,84
3,82

Baseinas***

Savivaldybė

Šventosios
Zarasų r.
Merkio
Alytaus r.
Šventosios
Anykščių r.
Dauguvos int. Ignalinos r.
Neries m. int. Trakų r.
Merkio
Trakų r.
Šventosios
Utenos r.
Merkio
Varėnos r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Dauguvos int. Zarasų r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Žeimenos
Molėtų r.
Merkio
Alytaus r.
Nemuno m. int. Kaišiadorių r.
Šventosios
Molėtų r.
Šventosios
Molėtų r.
Mūšos
Panevėžio r.
Mūšos
Šiaulių r.
Neries m. int. Trakų r.
Neries m. int. Trakų r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Šventosios
Utenos r.
Šventosios
Zarasų r.
Šventosios
Zarasų r.
Neries m. int. Kaišiadorių r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Neries m. int. Trakų r.
Merkio
Varėnos r.
Žeimenos
Vilniaus r.
Dauguvos int. Zarasų r.
Minijos
Telšių r.
Šventosios
Zarasų r.
Šventosios
Molėtų r.
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Ežeras
Svetus
Keliakiemio ežeras
Neprėkšta
Venių ežeras
Kerotis
Šventas
Apvalukas
Gižiūnų ežeras
Vidinkstas
Raudondvario ežeras
Ilgis
Salinis
Niedulis
Mažieji Vagiekai
Kulpis
Meškerėlis (Meškeriukas)
Vaikesas
Raistelis
Kamanų ežeras
Plinkšių ežeras
Alaušas
Baka
Didieji Vagiekai
Salotis
Vazajis
Lūkstas
Svitukas
Suvieko ežeras
Zalvys
Talkša ir Ginkūnų ežeras
Zelva
Gilūtas
Prienlaukio ežeras
Gėjukas
Katišius
Ešerinis
Glėbas

Kvadrato** Vidutinis
ir ežero Nr. gylis, m
56-57
50-106
49-23
14-15
43-163
44-30
50-127
51-85
30-54
51-36
21-75
20-60
56-56
57-13
51-87
57-81
31-78
51-38
4-1
3-6
19-34
50-83
57-12
42-26
20-118
13-39
56-50
21-2
20-85
15-11, 15-10
50-76
43-112
55-18
56-43
57-57
56-67
63-9

3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,71
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,62
3,61
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,59
3,58
3,52
3,52
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

Baseinas***

Savivaldybė

Merkio
Alytaus r.
Neries m. int. Elektrėnų
Neries m. int. Kaišiadorių r.
Ventos
Kelmės r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Neries m. int. Trakų r.
Neries m. int. Trakų r.
Šventosios
Utenos r.
Neries m. int. Vilniaus r.
Dauguvos int. Zarasų r.
Šventosios
Rokiškio r
Merkio
Alytaus r.
Nemuno m. int. Elektrėnų
Neries m. int. Trakų r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Šventosios
Utenos r.
Neries m. int. Vilniaus r.
Ventos
Akmenės r.
Ventos
Mažeikių r.
Šventosios
Anykščių r.
Neries m. int. Elektrėnų
Nemuno m. int. Elektrėnų
Šventosios
Molėtų r.
Šventosios
Rokiškio r.
Ventos
Telšių r.
Merkio
Varėnos r.
Dauguvos int. Zarasų r.
Šventosios
Zarasų r.
Mūšos
Šiaulių
Neries m. int. Elektrėnų
Žeimenos
Švenčionių r.
Nemuno m. int. Prienų r.
Merkio
Trakų r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Merkio
Varėnos r.
Merkio
Varėnos r.
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Ežeras
Salinis
Naujųjų Verkių
Juodis
Lakajas
Vykežeris
Angininkų ežeras
Žaslių ežeras
Birva
Ilgelis
Nedzingis
Čiaunas
Kazimieravos ežeras I
Samanis
Ilgis
Tausalas
Žiezdis
Vėžežeris
Ilgajis
Ilgys
Labakaršys
Ilgis
Galinis
Baltis
Kazimieravos ežeras
Lamėstas
Šavašas
Kampys
Pašvinys
Saločių ežeras
Laumena
Kreivasis
Žvernas
Dviragis (Salų ežeras)
Girutiškis
Gažeris
Veršiukas
Varėnis

Kvadrato** Vidutinis
ir ežero Nr. gylis, m
62-72
51-50
62-16
43-227
20-160
55-32
50-68
50-137
56-73
62-70
20-121
42-42
32-60
42-65
3-10
13-30
14-13
41-2
20-153
44-4
2-13
42-104
58-1
31-106
31-182
31-33
62-23
15-3
21-82
43-318
43-75
43-276
19-17
43-159
57-163
57-140
63-2

3,50
3,50
3,49
3,48
3,46
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,38
3,36
3,34
3,34
3,34
3,34
3,30
3,30
3,30
3,24
3,24
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,18
3,16
3,14
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10

Baseinas***

Savivaldybė

Merkio
Varėnos r.
Neries m. int. Vilniaus m.
Nemuno m. int. Alytaus r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Šventosios
Zarasų r.
Nemuno m. int. Alytaus r.
Neries m. int. Kaišiadorių r.
Neries m. int. Trakų r.
Merkio
Varėnos r.
Merkio
Varėnos r.
Šventosios
Utenos r.
Šventosios
Molėtų r.
Šventosios
Ignalinos r.
Šventosios
Molėtų r.
Ventos
Telšių r.
Ventos
Telšių r.
Ventos
Kelmės r.
Šventosios
Ukmergės r.
Šventosios
Utenos r.
Žeimenos
Ignalinos r.
Minijos
Plungės r.
Žeimenos
Molėtų r.
Neries m. int. Trakų r.
Šventosios
Utenos r.
Žeimenos
Utenos r.
Šventosios
Utenos r.
Nemuno m. int. Varėnos r.
Ventos
Šiaulių r.
Dauguvos int. Zarasų r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Žeimenos
Molėtų r.
Žeimenos
Molėtų r.
Šventosios
Rokiškio r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Merkio
Trakų r.
Merkio
Trakų r.
Merkio
Varėnos r.
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Ežeras

Kvadrato** Vidutinis
ir ežero Nr. gylis, m

Baseinas***

Savivaldybė

Smalvykštis
Gailintėnų ežeras
Sutrinis
Kalčių ežeras

32-121
62-17
43-219
2-20

3,10
3,06
3,04
3,02

Dauguvos int. Zarasų r.
Nemuno m. int. Alytaus r.
Žeimenos
Molėtų r.
Lietuvos
Skuodo r.
pajūrio upių

Seklūs (<3 m) ežerai
Dysnai
Notigalė
Rimietis
Zalvė
Kerėplis
Liminas
Avilys
Kalinauka
Pilašius
Vilkas
Švenčius
Antapusnės ežeras
Kavalys
Visaginas
Akmenių ežeras
Liedis
Antavilio pusdubenis
Notiškis
Drabužaitis
Viešintas
Jiezno ežeras
Teizų ežeras
Ilgis
Inketras
Liminas
Rašai
Paežerių ežeras
Bevardis
Gilūšis
Piliškių ežeras
Luknas

32-189
19-4
61-5
20-79
57-144
31-180
21-41
21-61
20-152
61-156
56-21
42-75
55-30
32-160
60-16
43-161
51-49
51-27
57-93
18-10
56-33
61-11
56-40
42-31
42-99
20-95
14-1
44-82
57-84
57-133
31-44

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,99
2,97
2,95
2,93
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,86
2,85
2,85
2,84
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,77

Dauguvos int. Ignalinos r.
Nemunėlio
Kupiškio r.
Šešupė
Lazdijų r.
Šventosios
Rokiškio r.
Merkio
Trakų r.
Žeimenos
Utenos r.
Dauguvos int. Zarasų r.
Dauguvos int. Zarasų r.
Šventosios
Utenos r.
Nemuno m. int. Druskininkų .
Nemuno m. int. Kaišiadorių r.
Šventosios
Molėtų r.
Nemuno m. int. Alytaus r.
Dauguvos int. Ignalinos r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Neries m. int. Vilniaus m.
Neries m. int. Vilniaus r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Mūšos
Anykščių r.
Nemuno m. int. Prienų r.
Šešupės
Lazdijų r.
Merkio
Alytaus r.
Šventosios
Molėtų r.
Žeimenos
Molėtų r.
Šventosios
Rokiškio r.
Ventos
Šiaulių r.
Dauguvos int. Švenčionių r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Neries m. int. Trakų r.
Šventosios
Utenos r.
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Ežeras
Žebokšta
Gruodys
Ilgutis
Kurmis
Gražutės ežeras
Pagaugalaitis II
Pluvija
Dysnykštis
Juodynas
Bedugnis
Gilužis
Berčiūnas
Apvardai
Kertušas
Alovės ežeras
Senkutis
Paršežeris
Mastis
Stančikų I
Šavašas
Putiniškių ežeras
Sudotėlis
Alksnas
Smulkis
Gėjus
Lydekinis
Mamavys
Karklinis
Ešerinis
Grūda
Karužų ežeras
Bevardis
Riešė
Dusynas
Rūžas
Laukstėnų ežeras
Šakių ežeras

Kvadrato** Vidutinis
ir ežero Nr. gylis, m
50-61
42-20
58-9
3-12
32-214
56-62
55-37
32-190
44-32
62-69
51-61
21-106
33-12
41-17
56-13
61-21
24-1
13-19
50-20
31-34
51-32
43-243
32-178
30-42
57-143
57-165
57-151
31-35
63-1
62-98
62-83
51-37
51-64
30-26
32-195
3-11
33-1

2,76
2,74
2,74
2,73
2,73
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,65
2,62
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,57
2,56
2,52
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,49
2,47
2,45
2,43

Baseinas***

Savivaldybė

Neries m. int. Širvintų r.
Šventosios
Molėtų r.
Neries m. int. Vilniaus r.
Ventos
Telšių r.
Dauguvos int. Zarasų r.
Merkio
Alytaus r.
Nemuno m. int. Alytaus r.
Dauguvos int. Ignalinos r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Merkio
Varėnos r.
Neries m. int. Vilniaus r.
Šventosios
Zarasų r.
Dauguvos int. Ignalinos r.
Šventosios
Ukmergės r.
Nemuno m. int. Alytaus r.
Šešupės
Lazdijų r.
Ventos
Šilalės r.
Ventos
Telšių r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Šventosios
Utenos r.
Neries m. int. Vilniaus r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Dauguvos int. Ignalinos r.
Šventosios
Anykščių r.
Merkio
Trakų r.
Merkio
Trakų r.
Merkio
Trakų r.
Šventosios
Utenos r.
Merkio
Varėnos r.
Merkio
Varėnos r.
Merkio
Varėnos r.
Neries m. int. Vilniaus m.
Neries m. int. Vilniaus r.
Šventosios
Utenos r.
Dauguvos int. Ignalinos r.
Ventos
Telšių r.
Dauguvos int. Zarasų r.
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Ežeras
Mėlynis
Plumpių ežeriukas
Gėlių ežeras
Juodis
Ilgys (Garajis)
Šventas (Rakštelinis)
Germantas
Alsakys
Krausliukas
Plomėnų ežeras
Siesikų ežeras
Lobinis
Glūkaitis
Akis
Lėnas
Luodykštis
Gelžis
Simno ežeras
Liminas
Dumblikas
Pagojis
Milašaitis
Tyklis
Kertuojai
Stavarygalos ežeras
Anykštis
Gruožaitis
Šašuolių ežeras
Baluosys
Salinis
Pūčkežeris
Širvėnos ežeras
Kairių ežeras
Galvožeris
Girija (Bernotų ežeras)
Gudelių ežeras
Miežių ežeras

Kvadrato** Vidutinis
ir ežero Nr. gylis, m
20-53
14-21
42-14
28-7
10-1
44-35
13-16
57-22
51-79
57-126
41-4
31-28
63-7
51-51
29-7
32-43
13-15
55-11
30-40
50-86
50-104
44-69
14-10
43-173
41-28
56-45
57-162
41-15
51-63
20-129
13-33
8-6
15-15
57-146
51-15
51-33
4-2

2,41
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,39
2,36
2,31
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,23
2,22
2,20
2,20
2,20
2,20
2,18

Baseinas***

Savivaldybė

Šventosios
Rokiškio r.
Ventos
Kelmės r.
Šventosios
Molėtų r.
Panevėžio r.
Nevėžio
Nemunėlio
Rokiškio r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Ventos
Telšių r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Neries m. int. Trakų r.
Neries m. int. Trakų r.
Šventosios
Ukmergės r.
Šventosios
Utenos r.
Merkio
Varėnos r.
Neries m. int. Vilniaus m.
Nevėžio
Ukmergės r.
Šventosios
Zarasų r.
Ventos
Telšių r.
Šešupės
Alytaus r.
Šventosios
Anykščių r.
Neries m. int. Elektrėnų
Neries m. int. Elektrėnų
Dauguvos int. Ignalinos r.
Ventos
Kelmės r.
Žeimenos
Molėtų r.
Šventosios
Širvintų r.
Merkio
Trakų r.
Merkio
Trakų r.
Šventosios
Ukmergės r.
Neries m. int. Vilniaus r.
Šventosios
Zarasų r.
Ventos
Telšių r.
Nemunėlio
Biržų r.
Mūšos
Šiaulių r.
Merkio
Trakų r.
Neries m. int. Vilniaus r.
Neries m. int. Vilniaus r.
Ventos
Akmenės r.
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Ežeras
Medžialenkės ežeras
Apidemis
Labūnava
Šiekštys
Suosa (Jurgiškio ežeras)
Balėnėlis
Našys
Imbradas
Baltežeris
Kilučių ežeras
Dumblis
Juodikis
Lentvario akis
Kurėnų ežeras
Pravalas
Stelmužės ežeras
Rėkyvos ežeras
Naudorius
Nosas
Vainagių ežeras
Arimaičių ežeras
Dievytis
Gelvanės ežeras
Didžiulis
Dumblė
Vėtralaukis
Genionių ežeras
Steginis
Ežerėlis
Lipniškių ežeras
Ūpartas
Vaitonka
Lukštas
Šaminis
Ilgys
Katišius (Buzionas)
Bedugnis

Kvadrato** Vidutinis
ir ežero Nr. gylis, m
3-3
21-107
14-16
31-23
18-7
3-5
20-10
21-30
13-28
8-9
57-145
57-181
58-3
41-7
43-249
21-23
15-4
55-31
56-54
14-7
16-2
24-2
41-27
56-48
57-130
50-102
57-171
57-172
51-b/n
21-77
32-15
21-6
21-7
32-201
44-36
31-61
57-178

2,18
2,17
2,16
2,15
2,13
2,13
2,12
2,12
2,11
2,10
2,10
2,10
2,07
2,07
2,06
2,06
2,04
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,98
1,94
1,94
1,94
1,93

Baseinas***

Savivaldybė

Ventos
Mažeikių r.
Šventosios
Zarasų r.
Ventos
Kelmės r.
Šventosios
Utenos r.
Mūšos
Anykščių r.
Ventos
Telšių r.
Šventosios
Rokiškio r.
Dauguvos int. Zarasų r.
Ventos
Telšių r.
Nemunėlio
Biržų r.
Merkio
Trakų r.
Merkio
Varėnos r.
Neries m. int. Trakų r.
Šventosios
Ukmergės r.
Žeimenos
Molėtų r.
Dauguvos int. Zarasų r.
Mūšos
Šiaulių m.
Nemuno m. int. Alytaus r.
Merkio
Alytaus r.
Ventos
Kelmės r.
Mūšos
Radviliškio r.
Jūros
Šilalės r.
Šventosios
Širvintų r.
Merkio
Trakų r.
Neries m. int. Trakų r.
Neries m. int. Trakų r.
Merkio
Varėnos r.
Merkio
Varėnos r.
Neries m. int. Vilniaus r.
Dauguvos int. Zarasų r.
Šventosios
Zarasų r.
Dauguvos int. Zarasų r.
Dauguvos int. Zarasų r.
Dauguvos int. Ignalinos r.
Žeimenos
Švenčionių r.
Šventosios
Zarasų r.
Merkio
Varėnos r.
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Ežeras
Kemešys
Paneikiškis
Biebė
Beržiukas
Laukojys
Pastovis
Kernavės ežeras
Spėra
Ilgelis
Maluvėnų ežeras
Širmukas
Kaniūkų ežeras
Netečius
Pabezninkų ežeras
Krokų Lanka
Gervinis
Mituva
Liminas
Viekšnalių ežeras
Kazimieravos ežeras II
Kauknorėlis (Kauknorius)
Bliūdukas
Gludas
Širvintų ežeras
Žaugedas
Vadokšnas
Baluosys
Gilandis
Vosyliukai
Viktaris
Alsėdžių ežeras
Bartkuškio ežeras
Žadvainių ežeras
Mošia
Gudonas
Žaltytis
Ilgis

Kvadrato** Vidutinis
ir ežero Nr. gylis, m
31-161
31-39
30-20
50-108
44-7
42-53
50-63
50-58
57-131
51-86
57-137
57-175
57-180
57-176
22-2
61-175
19-9
50-69
13-26
42-43
61-109
50-112
14-8
42-87
43-248
43-30
57-134
57-83
51-67
57-173
13-14
50-60
15-2
57-36
3-8
54-40
61-157

1,92
1,92
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,89
1,87
1,87
1,86
1,85
1,84
1,83
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,74
1,74
1,73
1,73
1,72
1,70
1,70

Baseinas***

Savivaldybė

Žeimenos
Utenos r.
Šventosios
Zarasų r.
Šventosios
Anykščių r.
Neries m. int. Elektrėnų
Žeimenos
Ignalinos r.
Šventosios
Molėtų r.
Neries m. int. Širvintų r.
Neries m. int. Širvintų r.
Neries m. int. Trakų r.
Neries m. int. Trakų r.
Neries m. int. Trakų r.
Merkio
Varėnos r.
Merkio
Varėnos r.
Merkio
Varėnos r.
Nemuno m. int. Šilutės r.
Nemuno m. int. Druskininkų
Mūšos
Kupiškio r.
Neries m. int. Kaišiadorių r.
Ventos
Telšių r.
Šventosios
Molėtų r.
Nemuno m. int. Lazdijų r.
Neries m. int. Elektrėnų
Ventos
Kelmės r.
Šventosios
Molėtų r.
Žeimenos
Molėtų r.
Žeimenos
Molėtų r.
Neries m. int. Trakų r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Neries m. int. Trakų r.
Merkio
Varėnos r.
Ventos
Plungės r.
Neries m. int. Širvintų r.
Ventos
Šiaulių r.
Nemuno m. int. Trakų r.
Ventos
Telšių r.
Šešupės
Marijampolės
Nemuno m. int. Lazdijų r.
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Ežeras
Ešerinis
Gruožaitis
Ešerinis
Valdakis
Padegėlių ežeras (Kamuva)
Acintas
Dėliukas
Pakalnis
Medinis
Kretuonykštis
Kūdriai
Akis
Olauka
Pelkės Akis
Kerėpla
Vincėlis
Ilgelis
Alsas
Spenglas
Liedis
Spengla ir Greiželis
Musia
Draudenių ežeras
Rakatanskų ežerėlis
Druskonis
Ilgis
Žvelgaičio ežeras
Dumblys
Pastovėlis
Dervinis
Bildiškės ežeras
Babrinėlis
Vykežerėlis
Grūtas
Perūnas
Vaisinis

Kvadrato** Vidutinis
ir ežero Nr. gylis, m
50-121
57-160
62-88
56-66
21-21
43-325
62-68
50-103
14-18
44-27
50-114
58-3
57-135
51-b/n
31-107
31-103
62-71
51-54
43-296
31-11
57-166,
57-167
51-2
35-3
62-66
61-189
50-2
5-1
43-38
42-51
20-68
57-170
21-70
20-158
62-62
52-21
21-108

Baseinas***

Savivaldybė

1,70
1,70
1, 70
1,70
1,68
1,64
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,58
1,57
1,56

Neries m. int.
Merkio
Merkio
Merkio
Dauguvos int.
Žeimenos
Merkio
Neries m. int.
Ventos
Žeimenos
Neries m. int.
Neries m. int.
Neries m. int.
Neries m. int.
Šventosios
Šventosios
Merkio
Neries m. int.
Žeimenos
Šventosios
Merkio

Trakų r.
Trakų r.
Varėnos r.
Varėnos r.
Zarasų r.
Švenčionių r.
Alytaus r.
Elektrėnų
Kelmės r.
Švenčionių r.
Trakų r.
Trakų r.
Trakų r.
Trakų r.
Utenos r.
Utenos r.
Varėnos r.
Vilniaus m.
Molėtų r.
Molėtų r.
Trakų r.

1,55
1,51
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,49
1,46
1,46
1,45

Neries m. int. Vilniaus r.
Jūros
Tauragės r.
Merkio
Alytaus r.
Nemuno m. int. Druskininkų
Nemuno m. int. Elektrėnų
Lielupės m. int. Joniškio r.
Žeimenos
Molėtų r.
Šventosios
Molėtų r.
Šventosios
Utenos r.
Merkio
Varėnos r.
Dauguvos int. Zarasų r.
Šventosios
Zarasų r.
Nemuno m. int. Druskininkų
Žeimenos
Švenčionių r.
Šventosios
Zarasų r.
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Ežeras
Morkavas
Dumblys
Gudelių ežeras
Bakutis
Šiemetukas
Svirkų ežeras
Širvys
Stervas
Sedos ežeras
Obelių ežeras
Petriošiškio ežeras
Tauragnėlis
Prūdas
Stančikų II
Sausas ežerėlis
Milašius
Sniūtys
Juodlė
Rešketis
Žuvintas
Išnarai
Tramys II
Kudrėnų ežeras
Misa
Gūšra (Milvydo ežeras)
Šiliškės ežeras
Miškinis
Praviršulis
Zdoniškių ežeras
Akis
Samis
Vykšius
Kirkilų ežeras (Ilgasis)
Rėdžia
Morkiškių ežeras
Kapstatas
Verknaičiai
Kėvė
Amalvas
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Kvadrato** Vidutinis
Baseinas***
Savivaldybė
ir ežero Nr. gylis, m
61-78
1,44
Nemuno m. int. Lazdijų r.
20-156
1,43
Šventosios
Utenos r.
55-36
1,40
Nemuno m. int. Alytaus r.
50-84
1,40
Neries m. int. Elektrėnų
50-109
1,40
Neries m. int. Elektrėnų
45-11
1,40
Dauguvos int. Ignalinos r.
51-3
1,40
Neries m. int. Vilniaus r.
13-34
1,38
Ventos
Telšių r.
3-4
1,37
Ventos
Mažeikių r.
20-9
1,35
Šventosios
Rokiškio r.
19-18
1,33
Šventosios
Rokiškio r.
31-143
1,33
Žeimenos
Utenos r.
50-107
1,30
Neries m. int. Elektrėnų
50-21
1,30
Nemuno m. int. Trakų r.
51-53
1,30
Neries m. int. Vilniaus m.
44-70
1,29
Dauguvos int. Ignalinos r.
20-161
1,26
Šventosios
Zarasų r.
14-5
1,23
Ventos
Kelmės r.
13-31
1,21
Ventos
Telšių r.
55-9
1,20
Šešupės
Alytaus r.
43-215
1,20
Žeimenos
Molėtų r.
43-122
1,20
Žeimenos
Molėtų r.
50-116
1,20
Neries m. int. Trakų r.
50-124
1,20
Neries m. int. Trakų r.
13-32
1,17
Ventos
Telšių r.
3-9
1,13
Ventos
Telšių r.
14-23
1,10
Ventos
Kelmės r.
26-10
1,10
Dubysos
Radviliškio r.
42-86
1,10
Šventosios
Širvintų r.
57-129
1,10
Neries m. int. Trakų r.
57-117
1,10
Nemuno m. int. Trakų r.
63-3
1,10
Merkio
Varėnos r.
8-4
1,07
Nemunėlio
Biržų r.
43-317
1,07
Žeimenos
Švenčionių r.
3-7
1,03
Ventos
Telšių r.
12-10
1,01
Minijos
Klaipėdos r.
57-85
1,01
Nemuno m. int. Trakų r.
14-22
1,00
Ventos
Kelmės r.
55-5
1,00
Šešupė
Marijampolės
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Ežeras
Promislavas
Šermukas
Alkas (Bytautonių ežeras)
Ešerinis
Dumblys (Baublių ežeras)
Biržulis
Ganiava
Papis
Šermis
Baldzieriškių ežeras
Vazgirdonių ežeras
Izitas
Šekštis
Čedasas
Urkis
Padaugalaitis I
Kvietkinė
Mažasis Antavilio ežeras
Turniškių ežeras
Durpynė
Paežerių ežeras
Tramys I
Bebrukas
Pilvingis
Alys
Galonas
Dumbliukas
Bulėnų ežeras
Bevardis

Kvadrato** Vidutinis
Baseinas***
Savivaldybė
ir ežero Nr. gylis, m
42-48
1,00
Šventosios
Molėtų r.
57-154
1,00
Merkio
Trakų r.
57-164
1,00
Merkio
Varėnos r.
21-69
1,00
Dauguvos int. Zarasų r.
9-5
0,92
Nemunėlio
Rokiškio r.
13-35
0,91
Ventos
Telšių r.
32-39
0,91
Šventosios
Zarasų r.
58-16
0,90
Neries m. int. Šalčininkų r.
57-153
0,90
Merkio
Trakų r.
62-73
0,90
Merkio
Varėnos r.
57-177
0,90
Merkio
Varėnos r.
21-40
0,90
Dauguvos int. Zarasų r.
3-16
0,89
Ventos
Telšių r.
9-2
0,86
Nemunėlio
Rokiškio r.
43-172
0,83
Žeimenos
Molėtų r.
62-67
0,80
Merkio
Alytaus r.
54-47
0,80
Šešupė
Marijampolės
51-41
0,80
Neries m. int. Vilniaus m.
51-b/n
0,80
Neries m. int. Vilniaus m.
51-b/n
0,80
Neries m. int. Vilniaus r.
24-5
0,72
Jūros
Šilalės r.
43-119
0,70
Žeimenos
Molėtų r.
62-75
0,70
Merkio
Varėnos r.
62-24
0,67
Nemuno m. int. Varėnos r.
42-90
0,60
Šventosios
Širvintų r.
43-286
0,56
Žeimenos
Švenčionių r.
50-113
0,50
Neries m. int. Trakų r.
15-1
0,47
Ventos
Šiaulių r.
57-132
0,40
Neries m. int. Trakų r.

* Sąraše pateikiami visų batimetriškai ištirtų ežerų vidutiniai vandens gyliai ir jų gylio grupės.
** Lentelėje nurodytas ežero kvadratas ir numeris nurodo ežero geografinę padėtį pagal 1963 m.
Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto sudarytą Lietuvos ežerų sąrašą su
morfometriniais duomenimis (ežerams identifikuoti Lietuvos teritorija buvo suskirstyta į 65
kvadratus ir kiekviename kvadrate ežerai sunumeruoti).
*** Upių baseinas nurodytas pagal Upių, ežerų ir tvenkinių kodavimo kadastre ir
klasifikatoriaus sudarymo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro 2001 m. sausio 22 d. įsakymu
Nr. 46 „Dėl Upių, ežerų ir tvenkinių kodavimo kadastre ir klasifikatoriaus sudarymo tvarkos
patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 8-243).
m. int. – mažųjų intakų
int. – intakų
paj. up. – pajūrio upių
m. – miesto
r. – rajono.
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9. Kvotuojamų žuvų sugavimas Baltijos jūroje
1991–2006 m.
Menkės
Šalis
Danija
Estija
Latvija
Lenkija
Lietuva
Suomija
Švedija
Vokietija
Iš viso ES-8
Rusija
Iš viso

1991
60,640
1,805
2,627
25,748
1,849
1,662
39,552
8,637
65,465
3,196
138,708

1995
34,612
1,049
6,471
25,001
3,629
1,851
27,289
14,681
78,433
1,612
117,265

2000
32,049
0,513
6,280
22,120
4,721
1,824
19,801
13,079
66,753
4,669
105,056

2005
19,043
0,588
3,996
12,767
2,993
0,286
10,558
9,349
59,577
3,434
63,011

2006
21,425
0,703
2,993
15,080
3,301
0,673
12,252
9,558
65,985
3,747
71,306

1991
23,995
27,034
33,270
45,991
6,468
51,546
59,176
16,022
40,017
31,755
295,257

1995
37,762
43,482
24,972
45,676
3,706
94,613
68,019
7,898
208,292
16,970
343,099

2000
49,727
41,735
26,768
24,516
1,198
81,648
120,887
9,475
261,737
15,063
371,017

2005
7,175
22,099
22,202
21,766
0,748
66,978
48,940
24,754
214,662
7,016
221,678

2006
6,989
23,192
21,762
20,544
1,172
79,955
53,166
26,206
232,986
9,780
242,766

1991
21,781
14,124
17,996
23,200
3,569
0,999
8,328
0,736
22,517
20,736
110,569

1995
76,420
13,052
24,383
37,280
4,799
4,103
150,435
0,230
231,188
14,934
325,636

2000
55,521
41,394
46,186
84,325
1,682
23,242
85,981
0,022
164,766
30,369
368,722

2005
53,696
55,285
64,647
74,329
8,635
17,894
100,797
28,975
404,258
29,749
434,007

2006
42,323
46,289
54,638
55,890
10,814
19,020
97,584
30,779
357,687
28,324
386,061

Strimelės
Danija
Estija
Latvija
Lenkija
Lietuva
Suomija
Švedija
Vokietija
Iš viso ES-8
Rusija
Iš viso
Šprotai
Danija
Estija
Latvija
Lenkija
Lietuva
Suomija
Švedija
Vokietija
Iš viso ES-8
Rusija
Iš viso
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10. Lietuvos žvejybos įmonių žuvų sugavimas
2006 ir 2007 m. (gyvuoju svoriu), t
Jūrose ir vidaus vandenyse
Žvejybos rajonai
Iš viso
Šiaurės Vakarų Atlantas (NAFO)
Šiaurės Rytų Atlantas (NEAFC)
iš jų Svalbardo žvejybos rajonas Barenco jūroje
Grenlandijos ekonominė zona
Maroko ekonominė zona
Pietryčių Atlantas (Mauritanijos ekonominė zona)
Ramusis vandenynas
Baltijos jūra:
iš jų: menkės
strimelės
šprotai
plekšnės
kitos
Kuršių marios
Vidaus vandens telkiniai
Akvakultūra

2006

2007

156780
2522
18773
1549
311
25086
90603
15825
3301
1172
10814
376
163
1107
328
2225

190890
3492
19712
1219
36071
63731
35888
26744
2935
3593
19745
361
109
1363
510
3378

Atlanto vandenyne
2006 m.
Žuvų rūšys
Ančiuviai
Alfonsinos
Atlanto menkės
Barakudos
Berdo švelniagalvės
Chimeros
Dančiai
Dygliarykliai
Ešeriai kriuksiai
Ešeriai slapukai
Fiatolos (stromatėjai)

Šiaurės
Šiaurės Grenlan- MauritaSvalbarMaroko
Vakarų
Rytų
dijos
nijos
do
ekonomiIš viso
Atlantas
Atlantas ekonomi- ekonomirajonas
nė zona
(NAFO)
(NEAFC) nė zona nė zona
25791,0
2,0
13,1
2,0
328,0
57,1
684,0
10,8
27,0
21,0
3,0

13,1
-

-

328,0
57,1
10,8
-

- 19290,0
2,0
2,0
196,0
27,0
21,0
3,0

6501,0
488,0
-

145

XI. PAPILDOMA INFORMACIJA

Žuvų rūšys

Šiaurės
Šiaurės Grenlan- MauritaSvalbarMaroko
Vakarų
Rytų
dijos
nijos
do
ekonomiIš viso
Atlantas
Atlantas ekonomi- ekonomirajonas
nė zona
(NAFO)
(NEAFC) nė zona nė zona

Grenadieriai
694,977
Jūrų ešeriai
3001,1
Jūrų karosai
283,0
Jūrų karšiai
468,0
Jūrų lydekos
56,0
Jūrų šamai
74,0
Jūrų šukutės
0,9
Kardžuvės
31,3
Atlantinės kasabos
(lapai)
14,0
Kefalės
17,0
Krevetės
3082,3
Lichijos
46,0
Melsvažuvės
47,0
Melsvosios molvos
9,5
Atlanto paltusai
0,3
Juodieji paltusai
254,3
Pelamidės
504,7
Amerikinės plekšnės
10,3
Geltonuodegės
plekšnės
9,7
Raudonosios plekšnės
0,2
Putasu
4635,7
Rajos
144,6
Raudonakiai pietiniai
ešeriai
1,0
Sardinėlės
24846,5
Sardinės
8712,0
Saulėžuvės
37,0
Siūlapelekės vėgėlės
8,3
Skumbrės
6775,9
Stauridės
56258,2
Dryžuotieji tunai
156,0
Vilkžuvės
0,2
Kitos žuvys
175,3
Iš viso
156779,4

4,244
552,4
-

0,9
-

690,7
2138,2
31,3

310,5
-

31,0
52,0
44,0
74,0
-

252,0
416,0
12,0
-

1730,7 1351,6
0,3
55,7 196,2
10,3
-

9,5
2,40
-

-

14,0
17,0
46,0
47,0
474,7
-

30,0
-

4635,7
8,1

-

-

-

-

9,7
0,2
136,5

-

23,7
8,3
94,5
- 9194,6
0,2
2521,7 1548,79 17224,73

1,0
- 22238,5 2608,0
- 7230,3 1458,0
37,0
- 4104,4 2577,0
- 36319,6 10744,0
156,0
175,3
310,52 90602,8 25086,0
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2007 m.
Žuvų rūšys
Alfonsinos (beriksai)
Ančiuviai
Aštuondryžiai
niurzgiai (pristipomos)
Atlanto menkės
Berdo švelniagalvės
Chimeros
Dančiai
Ešeriai slapukai
(medūzešeriai)
Karališkieji ešeriai
Fiatolos (stromatėjai)
Grenadieriai
Jūrų lydekos
Jūrų ešeriais
Jūrų karosai
Jūrų karšiai
Jūrųi šamai
Kardžuvės
Atlantinės kasabos
(lapai)
Kefalės
Šiaurinės krevetės
Paprastosios lichijos
Melsvažuvės
(melsvieji ešeriai)
Melsvosios molvos
Atlantiniai paltusai
Juodieji (Grenlandijos)
paltusai
Atlantinės pelamidės
Amerikinės plekšnės
Geltonuodegės
plekšnės
Raudonosios plekšnės

Iš viso

Šiaurės
Šiaurės MauritaSvalbarMaroko Ramusis
Vakarų
Rytų
nijos
do
ekonomi vandenyAtlantas
Atlantas ekonomirajonas
nė zona
nas
(NAFO)
(NEAFC) nė zona

484,6
18072,0

-

-

10,0
12,3
206,5
85,7
105,0

12,3
-

-

206,5
85,7
-

32,0
0,0
4,0
633,0
77,0
3004,9
316,0
66,0
25,0
22,8

4,0
995,3
-

-

3,0
2,0
3513,9
21,0

38,0
- 11778,0

6294,0

446,6
-

10,0
14,0

91,0

-

629,0
2009,6
22,8

32,0
4,0
77,0
3,0
46,0
25,0
-

313,0
20,0
-

-

2295,0 1218,9
-

-

3,0
2,0
21,0

-

-

-

9,0
-

9,0
-

1,0
-

-

3,5

23,0
-

-

-

-

10,0
9,0
1,8

1,8

24,9
247,0
26,7

21,4
26,7

-

-

224,0
-

22,3
1,4

22,3
1,3

-

0,1

-
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Žuvų rūšys

Iš viso

Šiaurės
Šiaurės MauritaSvalbarMaroko Ramusis
Vakarų
Rytų
nijos
do
ekonomi vandenyAtlantas
Atlantas ekonomirajonas
nė zona
nas
(NAFO)
(NEAFC) nė zona

Putasu
- 9812,0
9812,0
Rajos
110,4
0,2
110,6
Rykliai
0,4
3,6
4,0
Europinės sardinės
- 1840,0 2233,0
4073,0
Apvaliosios sardinėlės
- 12629,0 8487,0
21116,0
Paprastosios saulažuvės
25,0
25,0
Skumbrės
7,0 4061,0 5831,0 2008,7
11907,7
Stauridės
- 5703,6 32870,0 12778,0 33432,7
84784,3
Dryžuotieji tunai
20,0
20,0
Siūlapelekės vėgėlės
0,8
0,8
1,6
Vilkžuvės
0,6
0,6
Iš viso
190890,1 3492,3 1218,9 18493,3 63731,0 36071,0 35888,0

Baltijos jūroje ir Kuršių mariose
2006 m.
Žuvų rūšys
Brėtlingiai
Builiai
Dyglės
Ešeriai
Karosai
Karpiai
Karšiai
Kuojos
Lašišos
Lydekos
Lynai
Meknės
Menkės
Nėgės
Otai
Ožkos
Perpelės
Plakiai
Plekšnės

iš viso
10813,599
0,010
0,284
1,129
0,011
1,194
0,015
3301,470
9,870
4,105
375,522

Baltijos jūroje
atviroje dalyje priekrantėje
10813,517
0,082
0,010
0,284
1,129
0,011
1,194
0,015
3163,846
137,624
1,052
8,818
4,105
340,377
35,145

Kuršių mariose
2,186
56,296
14,347
0,056
343,883
389,992
0,629
13,151
0,122
0,015
1,863
7,959
9,361
21,380
0,232
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Žuvų rūšys
Pūgžliai
Raudės
Salačiai
Sazanai
Sykai
Sterkai
Stintos
Strimelės
Šamai
Šlakiai
Tobiai
Unguriai
Upėtakiai
Vėgėlės
Vėjažuvės
Žiobriai
Kitos žuvys

Baltijos jūroje
atviroje dalyje priekrantėje
0,264
0,194
0,005
6,361
0,160
133,838
1115,300
56,687
0,167
0,050
0,087
0,011
0,013
0,338
4,527
0,010

iš viso
0,264
0,194
6,366
133,998
1171,987
0,167
0,050
0,087
0,011
0,013
0,338
4,527
0,010

Kuršių mariose
7,196
2,710
0,002
0,168
92,039
37,584
0,315
0,240
0,419
10,930
11,695
81,755
0,093

2007 m.
Žuvų rūšys
Aukšlės
Builiai
Dyglės
Ešeriai
Karosai
Karpiai
Karšiai
Kuojos
Lašišos
Lydekos
Lynai
Meknės
Menkės
Nėgės
Otai
Ožkos
Perpelės
Plakiai
Plekšnės
Pūgžliai

iš viso
0,035
0,239
1,710
0,042
1,213
0,023
0,006
2934,700
12,066
3,523
0,002
360,980
-

Baltijos jūra
atviroje dalyje
2795,395
0,987
338,507
-

priekrantėje
0,035
0,239
1,710
0,042
1,213
0,023
0,006
139,305
11,079
3,523
0,002
22,473
-

Kuršių mariose
0,016
0,002
50,372
16,250
0,147
410,793
455,607
0,429
13,996
0,217
0,009
2,679
14,575
14,074
26,577
0,384
9,215
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Žuvų rūšys
Raudės
Salačiai
Sazanai
Sykai
Sterkai
Stintos
Strimelės
Šamai
Šlakiai
Šprotai
Tobiai
Unguriai
Upėtakiai
Vėgėlės
Vėjažuvės
Žiobriai
Kitos žuvys

iš viso
0,151
0,118
12,675
55,178
3591,739
0,174
19745,274
0,026
0,008
0,025
0,002
6,291
17,424
0,007

Baltijos jūra
atviroje dalyje
-

3547,735
19745,254
-

priekrantėje
0,151
0,118
12,675
55,178
44,004
0,174
0,020
0,026
0,008
0,025
0,002
6,291
17,424
0,007

Kuršių mariose
0,494
4,349
0,054
0,654
87,728
52,038
1,239
0,182
0,762
7,571
14,725
178,201
0,066

Vidaus vandens telkiniuose
2006 m.
Žuvų rūšys
Aukšlės
Ešeriai
Gružliai
Karosai
Karpiai
Karšiai
Kiršliai
Kuojos
Lašišos
Lydekos
Lynai
Meknės
Nėgės
Plakiai
Pūgžliai
Rainės
Raudės

Iš viso
1,166
18,642
0,003
5,954
1,078
22,077
0,004
93,697
0,065
3,476
2,051
0,076
2,802
15,992
8,362
0,004
0,397

iš jų:
Kauno ežeruose tvenkiniuose
mariose
0,459
0,004
10,010
4,628
0,425
5,274
0,399
0,012
0,389
0,533
0,156
12,991
3,468
1,047
79,286
5,465
1,727
1,100
1,775
0,066
0,490
0,875
0,009
0,008
13,980
0,177
1,699
1,513
0,002
0,069
0,319
0,005

upėse
0,703
3,566
0,003
0,006
2,142
0,004
6,650
0,065
0,035
0,002
0,008
2,802
0,011
6,847
0,004
0,001

polderiuose
0,013
0,263
2,429
0,569
0,500
0,675
0,060
0,125
0,003
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Žuvų rūšys
Salačiai
Sazanai
Seliavos
Sykai
Starkiai
Stintos
Stintelės
Strepečiai
Šamai
Šapalai
Šlakiai
Šližiai
Unguriai
Upėtakiai
Vėgėlės
Žiobriai
Kitos žuvys
Vėžiai, vnt.
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Iš viso
1,118
0,033
0,713
0,005
11,701
131,439
1,803
0,008
0,002
0,036
0,320
0,004
4,867
0,071
0,036
0,012
0,099
254

iš jų:
Kauno ežeruose tvenkiniuose
mariose
1,098
0,017
0,713
0,005
7,945
2,402
0,957
1,803
0,001
0,002
2,647
0,027
0,001
0,002
0,003
0,074
254
-

upėse
0,003
0,397
131,439
0,000
0,008
0,001
0,034
0,320
0,004
2,220
0,071
0,008
0,010
0,022
-

polderiuose
0,033
-

2007 m.
iš jų
Žuvų rūšys
Aukšlės
Ešeriai
Karosai
Karpiai
Karšiai
Kiršliai
Kuojos
Lašišos
Lydekos
Lynai
Meknės
Nėgės
Peledės
Plakiai
Pūgžliai

Iš viso
0,019
9,407
9,087
1,472
44,406
0,005
104,99
0,169
5,533
2,181
0,041
3,803
0,001
25,438
1,524

Kauno
mariose
6,356
7,844
1,069
13,569
92,396
2,610
0,193
0,012
21,759
0,010

ežeruose
0,014
2,725
0,075
0,292
2,979
7,566
1,659
0,814
0,001
0,241
0,362

vandens
talpyklose
0,194
0,028
0,111
0,971
2,596
0,441
0,089
1,552

upėse
0,005
0,084
0,003
3,683
0,005
1,367
0,169
0,100
0,031
0,005
3,803
0,169
1,152

polderiuose
0,048
1,137
23,204
1,061
0,723
1,054
0,024
1,717
-
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iš jų
Žuvų rūšys
Raudės
Salačiai
Seliavos
Sykai
Sterkai
Stintos
Stintelės
Šamai
Šapalai
Šlakiai
Unguriai
Upėtakiai
Vėgėlės
Žiobriai
Kitos žuvys

Iš viso
0,467
0,870
1,370
0,392
13,572
276,72
0,610
0,003
0,070
0,406
7,333
0,134
0,020
0,033
0,402

Kauno
mariose
0,044
0,823
9,631
0,002
0,007
0,001
0,012

ežeruose
0,415
1,370
0,392
2,862
0,610
3,354
0,019
0,029

vandens
talpyklose
0,013
0,668
0,001
0,200

upėse

polderiuose

0,008
0,004
0,411
276,720
0,063
0,406
3,979
0,134
0,033
0,161

Akvakultūros tvenkiniuose užaugintų žuvų prekinė produkcija
2006 ir 2007 m.
Žuvų rūšys
Amūrai
Eršketai
Ešeriai
Karosai
Karpiai
Lydekos
Lynai
Peledės
Sterkai
Šamai
Unguriai
Upėtakiai

2006

2007

11,8
10,2
18,1
2095,0
23,3
2,1
3,2
0,3
3,3
57,9

8,1
8,4
4,0
12,2
3231,2
23,4
3,8
1,7
0,4
4,1
12,7
68,0

0,030
-
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11. Tvenkinių žuvų pardavimas
2005–2007 m. (gyvuoju svoriu)
Iš viso
Žuvininkystės įmonės

Parduota žuvų, t
2005

UAB „Akvilegija“
51,6
UAB „Armolė“
19,2
UAB „Abulitas“
6,3
UAB „Arvydai“
15,1
UAB „Kaplių žuvys“
97,0
UAB „Bartžuvė“
29,8
UAB „Birvėtos tvenkiniai“
153,8
UAB „Daugų žuvis“
122,8
AB „Išlaužo žuvis“
136,6
UAB „Juodasis gandras“
15,0
A. Zaleckio IĮ
–
AB „Karpis“
89,2
UAB „Kintai“
215,2
UAB „Raseinių žuvininkystė“
418,8
UAB „Šalčininkų žuvininkystės
110,5
ūkis“
UAB „Šilo-Pavėžupis“
98,3
UAB „Šventjonis“
131,5
AB „Vasaknos“
196,8
UAB „Žemaitijos žuvis“
80,0
UAB „Čivilių žuvys“
–
LVŽŽTC
15,5
Laukystos žuvų veislynas
10,0
UAB „Auksinis ungurys“
–
Iš viso
1997,5

Pokytis, proc.
(2005 = 100 proc.)

2006

2007

2006

2007

69,12
15,20
6,5
19,00
71,90
46,14
153,80
172,30
237,0
12,10
6,70
61,50
243,92
307,79

135,90
20,80
–
20,70
146,50
91,90
209,00
302,50
489,50
23,00
13,60
121,00
227,20
554,50

134,0
79,2
103,2
125,8
74,1
154,8
100,0
140,3
173,5
80,7
–
68,9
113,3
73,5

263,4
108,3
–
137,1
151,0
108,4
135,9
246,3
358,3
153,3
–
135,7
105,6
132,4

148,00

165,00

133,9

149,3

167,30
149,85
266,30
31,20
–
33,8
5,80
–
2225,2

267,70
142,30
329,40
45,00
22,0
27,40
10,40
12,7
3378,0

170,2
113,9
135,3
39,0
–
218,1
58,0
–
11,4

272,3
108,2
167,4
56,3
–
176,8
104,0
–
169,1
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Vidaus rinkoje ir eksportuota, t
Žuvininkystės įmonės

Vidaus rinkoje
2005

UAB „Akvilegija“
51,0
UAB „Armolė“
19,2
UAB „Abulitas“
6,3
UAB „Arvydai“
15,10
UAB „Kaplių žuvys“
97,0
UAB „Bartžuvė“
29,8
UAB „Birvėtos tvenkiniai“ 153,8
UAB „Daugų žuvis“
122,8
AB „Išlaužo žuvis“
136,6
UAB „Juodasis gandras“
15,0
A. Zaleckio IĮ
–
AB „Karpis“
89,20
UAB „Kintai“
136,6
UAB „Raseinių
403,0
žuvininkystė“
UAB „Šalčininkų
110,5
žuvininkystės ūkis“
UAB „Šilo-Pavėžupis“
25,5
UAB „Šventjonis“
68,6
AB „Vasaknos“
146,0
UAB „Žemaitijos žuvis“
80,0
UAB „Čivilių žuvys“
–
LVŽŽTC
15,5
Laukystos žuvų veislynas
10,0
UAB „Auksinis ungurys“
–
Iš viso
1897,5

Eksportuota

2006

2007

2005

2006

2007

69,12
15,20
6,5
19,00
71,90
46,14
153,80
172,30
206,00
12,10
6,70
61,50
144,92

124,9
20,8
–
20,7
146,5
72,4
162,2
132,5
367,0
23,0
13,6
93,0
113,7

0,6
–
–
–
–
–
–
–
1,3
–
–
–
78,6

–
_
–
–
–
–
–
–
31,00
–
–
–
99,00

11,0
–
–
–
–
19,5
46,8
170,0
122,5
–
–
28,0
113,5

307,79

342,0

15,8

–

212,5

148,00

165,0

–

–

–

88,40
75,42
135,90
31,20
–
33,8
5,8
–
1811,4

62,1
93,1
137,8
45,0
–
27,4
10,4
–
2173,1

72,8
62,9
50,8
–
–
–
–
–
282,8

78,90
74,43
130,40
–
–
_
–
–
413,73

205,6
49,2
191,6
–
22,0
–
–
12,7
1204,9
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12. Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo
aukciono nuostatai
(patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 3D-487)
Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukciono nuostatai (toliau –
nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu (Žin.,
2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73- 2527), 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentu
(EEB) Nr. 2847/93, nustatančiu bendrosios žuvininkystės politikos kontrolės sistemą
(su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. lapkričio 4 d. Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 1954/2003), ir 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2371/2002
dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės
politiką.
I. Bendrosios nuostatos
1. Šie nuostatai nustato pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukcione
organizavimo, vykdymo ir atsiskaitymo tvarką.
2. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:
pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukcionas (toliau – aukcionas) –
pirminio žuvininkystės produktų pardavimo būdas, kai paskelbta pradinė kaina
palaipsniui mažinama tol, kol nors vienas pirminis žuvininkystės produktų supirkėjas
(toliau – supirkėjas) ar jo įgaliotas asmuo sustabdo kainos kritimą, įsigydamas
žuvininkystės produktus už sustabdymo momentu užfiksuotą kainą;
aukciono patalpos – patalpos, kuriose vykdomas aukcionas, tvarkomi, laikomi
ir pateikiami žuvininkystės produktai, ir kitos pagalbinės patalpos, susijusios su
aukciono veikla;
aukciono organizatorius – aukcioną organizuojantis juridinis asmuo;
aukciono vedėjas – aukcioną vykdantis fizinis asmuo;
pardavėjas – žuvų išteklių naudotojas, pateikiantis parduoti žuvininkystės
produktus;
žuvininkystės produktų pavyzdžiai – pavyzdiniai ėminiai, sudaryti remiantis
1985 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3703/85, nustatančiu išsamias
bendrų prekybos standartų tam tikroms šviežioms arba atšaldytoms žuvims taikymo
taisykles, ir pateikiami supirkėjams vertinti kaip reprezentatyvūs: atrinkti taip, kad
aukciono metu pagal juos būtų galima spręsti apie visą žuvininkystės produktų partiją.
3. Kitos nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos
Respublikos žuvininkystės įstatyme.
4. Aukciono patalpos turi būti patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
nustatyta tvarka, kad jos atitinka Žuvininkystės produktų gamybos ir tiekimo į rinką
veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 376 (Žin.,
2001, Nr. 16-517; 2004, Nr. 108-4064).
5. Aukcione pirminį žuvininkystės produktų supirkimą gali vykdyti tik Žuvininkystės
departamente prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau –
Žuvininkystės departamentas) užregistruoti supirkėjais juridiniai asmenys.
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6. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai tikrina kiekvieną
žuvininkystės produktų partiją iškrovimo metu arba prieš pirminį pardavimą, ar
žuvininkystės produktai tinkami žmonių maistui.
II. Žuvininkystės produktų pateikimas
7. Aukciono organizatorius gali teikti žuvininkystės produktų iškrovimo, atšaldymo,
rūšiavimo ir kitas paslaugas arba jas pirkti iš kitų asmenų. Aukciono patalpose šios
paslaugos turi būti suteikiamos taip, kad netrukdytų kitiems pardavėjams.
8. Pardavėjas yra atsakingas, kad pirminiam pardavimui pateikiami žuvininkystės
produktai būtų surūšiuoti pagal šviežumo ir dydžio kategorijas ir tinkamai paženklinti
vadovaujantis 1996 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2406/96,
nustatančio bendras pardavimo normas tam tikriems žuvininkystės produktams, 1985
m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3703/85 ir 2001 m. spalio 22 d.
Komisijos reglamento (EB) Nr. 2065/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento
(EB) Nr. 104/2000 taikymo taisykles, reglamentuojančias vartotojų informavimą apie
žuvininkystės ir akvakultūros produktus, nuostatomis.
9. Žuvininkystės produktus rūšiuoja gamintojų organizacijų, kitokių žvejų organizacijų
ar aukcionų tam įgalioti asmenys, kurie yra atsakingi už rūšiavimo kokybę.
10. Žuvininkystės departamento atsakingi asmenys tikrina žuvininkystės produktų
rūšiavimą ir atitikimą minimalius dydžio reikalavimus. Surūšiuoti žuvininkystės
produktai pirminiam pardavimui pateikiami patikrinus Žuvininkystės departamento
atsakingiems asmenims arba, jiems nepatikrinus, ne anksčiau kaip praėjus valandai
po surūšiavimo.
11. Aukciono organizatoriai privalo kontroliuoti, kad pirminiam pardavimui būtų
tiekiami tik surūšiuoti žuvininkystės produktai.
12. Visi aukcione parduodami žuvininkystės produktai turi būti laikomi aukciono
patalpose, išskyrus atvejus kai:
12.1. žuvininkystės produktai negali būti iškrauti ir surūšiuoti iki tos dienos aukciono
pradžios. Tuomet išimties tvarka pateikiami žuvininkystės produktų pavyzdžiai;
12.2. pardavėjas iš žvejybos laivo jūroje iš anksto praneša apie žuvininkystės
produktų, kuriuos ketina parduoti aukcione, rūšis, šviežumo ir dydžio kategorijas
bei kiekį, jei numato, kad žvejybos laivas nespės pateikti žuvininkystės produktų
iki aukciono pradžios, o dėl žuvininkystės produktų laikymo iki kito aukciono
pradžios gali nukentėti jų kokybė.
13. Žuvininkystės produktų pavyzdžiai turi būti pateikti taip, kad būtų lengva apžiūrėti
supirkėjams.
14. Kai žuvininkystės produktai parduoti pateikiami 12 punkte nurodytais atvejais,
pardavėjas, įvykus pirkimo-pardavimo sandoriui, turi sudaryti sąlygas žuvininkystės
produktų gamintojų organizacijų, kitokių žvejų organizacijų ar pirminio
žuvininkystės produktų pardavimo aukcionų įgaliotiems asmenims, kurie atsakingi už
rūšiavimo kokybę, prieš žuvininkystės produktų išgabenimą patikrinti, ar jie tinkamai
surūšiuoti pagal šviežumo ir dydžio kategorijas.
15. Parduodamas žuvininkystės produktus pagal žuvininkystės produktų pavyzdžius,
pardavėjas yra atsakingas už pavyzdžių ir parduodamų žuvininkystės produktų
partijos atitikimą bei 12.2 punkte pateiktos informacijos apie žuvininkystės produktų
kiekį, šviežumo ir dydžio kategorijas teisingumą. Pardavimas anuliuojamas, jei
pardavėjo pateikti duomenys yra klaidingi arba parduodamų žuvininkystės produktų
partija neatitinka žuvininkystės produktų pavyzdžių.
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16. Aukcionas prasideda 7 val. ryto, tačiau nepalankiomis pardavimui aplinkybėmis šis
laikas gali būti keičiamas pranešant supirkėjams ne vėliau kaip prieš 3 valandas iki
aukciono pradžios.
17. Aukciono organizatorius gali atstovauti žuvininkystės produktų gamintojų
organizacijai taikydamas intervencines žuvininkystės produktų rinkos reguliavimo
priemones pagal tarpusavio sutartį.
18. Aukciono pradžioje nurodoma visa informacija (kiekis, dydžio ir šviežumo
kategorijos, pateikimo forma ir kita) apie parduodamų žuvininkystės produktų partiją,
aukciono vedėjas skelbia pradinę kainą ir minimalų jos mažinimo intervalą, kuris turi
būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos.
19. Paskelbta pradinė kaina palaipsniui mažinama, kol nors vienas supirkėjas sustabdo
kainos kritimą, įsigydamas žuvininkystės produktus už sustabdymo momentu
užfiksuotą kainą.
20. Supirkėjas gali įsigyti visą arba dalį žuvininkystės produktų partijos. Likusi partijos
dalis parduodama aukciono būdu iš naujo.
21. Jei kainos kritimą sustabdo keli supirkėjai, žuvininkystės produktus įsigyja
supirkėjas, pasiūlęs didžiausią kainą.
22. Aukciono vedėjas skelbia kainą ir už ją įsigijusio žuvininkystės produktus supirkėjo
pavadinimą.
23. Aukciono organizatorius gali suteikti ar išnuomoti atskirą patalpą ar plotą
kiekvienam supirkėjui parduotiems žuvininkystės produktams laikyti, kol juos
išgabens.
24. Žuvininkystės produktus iš aukciono patalpų gali išgabenti tik aukcione juos įsigijęs
supirkėjas. Tai jis turi padaryti ne vėliau kaip per 6 valandas nuo pirkimo –
pardavimo sandorio sudarymo.
25. Jei nupirkti žuvininkystės produktai per 6 valandas neišgabenami iš aukciono
patalpų, pardavimas anuliuojamas. Supirkėjas padengia išlaidas, patirtas dėl
žuvininkystės produktų laikymo, kitas su pirkimo – pardavimo sandoriu susijusias
išlaidas bei sumoka žuvininkystės produktų vertės skirtumą, jei jis susidarė dėl jų
kokybės pablogėjimo (šviežumo kategorijos pakitimo).
26. Supirkėjas aukciono patalpose negali žuvininkystės produktų perdėti į kitas dėžes, jų
pakuoti, rūšiuoti.
27. Aukcionui įvykus, supirkėjas, įsigijęs žuvininkystės produktus, gali atlikti kontrolinį
žuvininkystės produktų svėrimą.
28. Skundai dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukcione gali būti teikiami
aukciono organizatoriui per 6 valandas nuo aukciono pabaigos.
29. Jei supirkėjas ir pardavėjas nesilaiko šio ir kitų teisės aktų bei aukciono vidaus
taisyklių, aukciono organizatorius gali juos pašalinti iš aukciono.
IV. Atsiskaitymas
30. Supirkėjas už žuvininkystės produktus sumoka aukciono organizatoriui per tris
darbo dienas įvykus aukcionui, jei aukciono organizatorius ir supirkėjas nesusitaria
kitaip. Pardavėjui už parduotus žuvininkystės produktus sumoka aukciono
organizatorius, atskaitęs iš supirkėjo sumokėtos sumos užmokestį už suteiktas
paslaugas, jei supirkėjas ir aukciono organizatorius nesusitarė kitaip.
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31. Už parduotus žuvininkystės produktus aukciono organizatorius su pardavėju turi
atsiskaityti per tris darbo dienas, įvykus aukcionui, jei aukciono organizatorius ir
pardavėjas nesusitarė kitaip.
32. Aukciono metu pritaikius intervencinę žuvininkystės produktų rinkos reguliavimo
priemonę, už suteiktas paslaugas su aukciono organizatoriumi atsiskaito pardavėjas,
kai gamintojų organizacija jam kompensuoja už intervencinės žuvininkystės produktų
rinkos reguliavimo priemonės taikymą.
V. Baigiamosios nuostatos
33. Aukciono organizatorius parengia aukciono veiklos taisykles, neprieštaraujančias
šiems nuostatams.
34. Aukciono veiklos kontrolę ir priežiūrą atlieka Žuvininkystės departamentas.
35. VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra gali tikrinti,
kaip aukcione taikomos intervencinės žuvininkystės produktų rinkos reguliavimo
priemonės.
36. Aukciono organizatorius, nesilaikantis šio ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių
pirminį žuvininkystės produktų pardavimą ir supirkimą, atsako Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.
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13. UAB„Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“
finansavimo taisyklės
(patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. birželio 28 d.
įsakymu Nr. 3D-324 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gegužės 2 d.
įsakymo Nr. 3D-186 redakcija))
I. Bendrosios nuostatos
1. Uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“
finansavimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja Žemės ūkio ministerijos
finansavimo iš Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų, skirtų Europos Bendrijos
finansinės paramos Lietuvos žuvininkystei lėšų naudojimo programai įgyvendinti,
skyrimą uždarosios akcinės bendrovės ,,Klaipėdos žuvininkystės produktų
aukcionas“ (toliau – UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“)
administracinėms išlaidoms padengti, siekiant užtikrinti įmonės nenuostolingumą, kol
ji pradės ūkinę veiklą, teikimo tvarką.
2. Vykdytojų atranka šių taisyklių 1 punkte nurodytai finansuojamai priemonei
įgyvendinti neorganizuojama.
II. Pagrindiniai finansavimo principai
3. Pagal šias taisykles finansuojamos UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų
aukcionas“ administracinės išlaidos: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos,
transporto išlaidos, administracinių patalpų nuoma ir išlaikymas, atsargos ir
trumpalaikis turtas, ryšio paslaugos, komandiruočių išlaidos, statybos projekto
techninės priežiūros eksperto-konsultanto, technologo-konsultanto apmokėjimo ir
kvalifikacijos tobulinimo išlaidos, projekto įgyvendinimo ketvirtinių ataskaitų
rengimo išlaidos, žemės nuoma, vertimo paslaugos, su aukciono projektavimu
susijusios papildomos išlaidos, kanceliarinių prekių įsigijimas, informacijos sklaidos
(internete, spaudoje, televizijoje ir radijuje) ir kitos išlaidos.
4. Lėšos neskiriamos pastatų rekonstrukcijai ir remontui, investicijoms ar ilgalaikiam
turtui įsigyti.
III. Finansavimo tvarka, atskaitomybė ir atsakomybė už lėšų panaudojimą
5. UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ finansuojamos priemonės
koordinatoriui (toliau – koordinatorius) pateikia UAB „Klaipėdos žuvininkystės
produktų aukcionas“ metinės administravimo išlaidų sąmatos projektą, išlaidų darbo
užmokesčiui apskaičiavimą ir detalų lėšų poreikio paskirstymą pagal išlaidų
straipsnius.
6. Per 10 darbo dienų įvertinęs UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“
metinių administravimo išlaidų sąmatos projektą, išlaidų darbo užmokesčiui
apskaičiavimą ir detalų lėšų poreikio paskirstymą pagal išlaidų straipsnius,
koordinatorius juos teikia ministerijos vykdomų programų priemonėms įgyvendinti
priežiūros komisijai (toliau – Komisija).
7. Atsižvelgdama į UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ administracinių
išlaidų poreikį, komisija priima sprendimą dėl jai skiriamų lėšų.
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8. Komisija, įvertinusi prašomų finansuoti išlaidų pagrįstumą, gali sumažinti prašomą
sumą.
9. Lėšas, reikalingas UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“
administracinėms išlaidoms padengti, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymus, nustato
žemės ūkio ministras, tvirtindamas Žemės ūkio ministerijos vykdomų programų
sąmatą pagal priemones.
10. Lėšos skiriamos šių taisyklių 3 punkte nurodytoms išlaidoms finansuoti pagal
metinę Žemės ūkio ministerijos vykdomų programų sąmatą ir Žemės ūkio
ministerijos bei UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ sutartį, kurioje
nustatomi šalių įsipareigojimai, nurodoma lėšų panaudojimo ir atsiskaitymo tvarka.
Prie sutarties pridedama UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“
administravimo išlaidų sąmata ir išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas.
11. Atsiskaitant už įsipareigojimus, koordinatoriui pateikiami šie dokumentai:
11.1. metinės administravimo išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita;
11.2. faktines išlaidas pateisinančių dokumentų sąrašas, patvirtintas UAB
„Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ direktoriaus ir vyr.
finansininko parašais bei antspaudu, ir faktines išlaidas pateisinančių
dokumentų patvirtintos kopijos;
11.3. šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo aktas.
12. Koordinatorius patikrina faktines išlaidas pateisinančių dokumentų teisingumą.
13. Koordinatorius pasirašo aktus dėl sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir atsiskaitymo
su UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“. Aktus kartu su sąmatos
įvykdymo ataskaita ir faktines išlaidas pateisinančių dokumentų sąrašu, ir faktines
išlaidas pateisinančių dokumentų kopijas pateikia Žemės ūkio ministerijos
Buhalterinės apskaitos skyriui.
14 Už skirtų lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį ir lėšų finansinės apskaitos
organizavimą atsako UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ vadovas.
15. Visus klausimus, susijusius su lėšų skyrimu pagal šių taisyklių reikalavimus,
sprendžia Komisija.
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14. Žuvų išteklių naudotojų, žvejojančių Baltijos jūros
priekrantėje, žuvininkystės produktų iškrovimo,
pirminio pardavimo ir supirkimo vietų sąrašas
(patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gegužės 11 d. įsakymu
Nr. 3D-197 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2008 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 3D-541 redakcija))
Gyvenvietė, rajonas /
miestas
Neringos sav.
Neringos sav.
Neringos sav.
Neringos sav.
Neringos sav.
Neringos sav.
Neringos sav.
Neringos sav.
Smiltynė, Neringos sav.
Klaipėda
Klaipėda
Klaipėda
Klaipėda
Klaipėda
Klaipėda
Klaipėda
Klaipėda
Klaipėdos r.
Klaipėdos r.
Klaipėdos r.
Palanga
Palanga
Palanga
Palanga
Palanga
Palanga
Palanga
Palanga
Palanga

Vieta
1 žvejybos baras ties įvažiavimu prie mažosios gelbėjimo stoties
2 žvejybos baras – šiaurinis įvažiavimas
3 žvejybos baras – šiaurinis įvažiavimas
4 žvejybos baras – įvažiavimas Nr. 5
4 ir 5 žvejybos barų riba ties Preilos gelbėjimo stotimi
5 ir 6 žvejybos barų riba ties Pervalkos gelbėjimo stotimi
8 žvejybos baras ties pasienio užkarda
9 žvejybos baras – žaliasis kelias
13 ir 14 žvejybos barų riba – Smiltynės gelbėjimo stotis
Danės uostas ties Pilies tiltu
Mažųjų žvejybos laivų prieplauka
Senoji Smiltynės perkėla
Klaipėdos jachtklubas (Smiltynės g. 25)
15 žvejybos baras – prie pietinio molo
16 žvejybos baras – prie šiaurinio molo
18 žvejybos baras – prie II Melnragės gelbėjimo stoties
19 žvejybos baras ties stovykla „Žuvėdra“
19 baras – Karklės k. ties kapinaitėmis
19 ir 20 žvejybos barų riba – Karklės k. šiaurinėje dalyje
20 žvejybos baras ties Karklės k.
Ties gelbėjimo stotimi
22 žvejybos baras ties Nemirseta
23 žvejybos baras ties poilsio namais „Žuvėdra“
Kontininkų g. 10
Ošupio takas 6
Ošupio takas 16
Kuršių takas 19
26 žvejybos baras – Užkanavės g. 59
Šventosios uostas
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15. Ž uvų (vėžių) išleidimas į vandens telkinius, tūkst. vnt.
2006 m.
Žuvų amžius
Žuvų (vėžių)
dvivasariai–
rūšis
lervutės paaugintos šiųmetukai mailius
įvairios
dvimečiai
Baltieji amūrai
Karpiai
Karšiai
Lašišos
Lydekos
Lynai
Peledės
Seliavos
Vištyčio sykai
Sterkai
Šamai
Šlakiai
Margieji
upėtakiai
Vaivorykštiniai
upėtakiai
Vėgėlės
Plačiažnypliai
vėžiai
Iš viso

3400,0
13034,0
6000,0
1800,0
11500,0
400,0
-

1925,0
70,0
100,0
937,0
-

269,5
47,25
96,0
10,0
100,0

-

-

25100,0
61234,0

-

Iš viso

150,0

5,4
41,0
30,0
90,0
2,5
-

16,0
9,0
-

5,4
57,0
3400,0
30,0
15228,5
6099,0
1917,25
11500,0
500,0
1033,0
12,5
250,0

-

-

2,6

-

2,6

-

-

-

47,5
-

-

47,5
25100,0

3032,0

37,0
559,75

150,0

219,0

20,0
57,0
45,0 65239,75
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2007 m.
Žuvų amžius
Žuvų (vėžių)
dvivasariai–
rūšis
lervutės paaugintos šiųmetukai metinukai
įvairios
dvimečiai
Baltieji
amūrai
Karpiai
Sidabriniai
karosai
Lašišos
Lydekos
Lynai
Seliavos
Vištyčio sykai
Sterkai
Šlakiai
Vėgėlės
Plačiažnypliai
vėžiai
Kitos žuvys
Iš viso

Iš viso

-

-

-

-

5,0
53,7

21,3

5,0
75,0

14100,0
5000,0
12591,5
5900,0
13500,0

200,0
100,0
100,0
500,0

200,0
66,0
50,0
-

-

80,0
-

90,0
-

20,0
-

101,0
-

80,0
0,0
14500,0
5121,0
12591,5
100,0
6576,0
240,0
14000,0

10000,0
61091,5

20,0
380,0
1910,0

8,0
324,0

90,0

35,0
113,7

15,0
23,0
240,3

35,0
10446,0
63769,5
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16. Pastatytos žuvų pralaidos
Pralaidos
pavadinimas
Tauragės

Rajonas
(priklauso)

Valtūnų

Tauragės m.
LVŽŽTC
Anykščių m.
sav.
Vilniaus
LVŽŽTC
Ukmergės

Kavarsko

Anykščių

Užpalių

Utenos

Jautakių

Mažeikių

Anykščių
Belmonto

Rudikių
Akmenės
(Papartynės)
Agluonėnų Klaipėdos
Kertuojų

Molėtų

Strėvos

Kaišiadorių

Petešos

Vilniaus

Kelmytės

Vilniaus

Naudžių

Vilniaus

Rokantiškių

Vilniaus
LVŽŽTC
Rietavo sav.
LVŽŽTC
Mažeikių

Grąžčių
Kuodžių

Pralaidos tipas
Šliuzo
Šliuzo
akmeninio kanalo su
slenksčiais
akmeninio kanalo su
slenksčiais
baseinėlių su vertikaliais
plyšiais pertvarėlėse
baseinėlių su vertikaliais
plyšiais pertvarėlėse
baseinėlių su vertikaliais
plyšiais pertvarėlėse
baseinėlių su išpjovomis
pertvarėlėse
baseinėlių su išpjovomis
pertvarėlėse
baseinėlių su išpjovomis
pertvarėlėse
baseinėlių su išpjovomis
pertvarėlėse
baseinėlių su vientisomis
pertvarėlėmis
baseinėlių su vientisomis
pertvarėlėmis
baseinėlių su vientisomis
pertvarėlėmis
Denil tipo
akmeninio kanalo su
slenksčiais
baseinėlių su vertikaliais
plyšiais pertvarėlėse

Užtvankos
Upė
Pastatymo
atstumas nuo
(ilgis, km)
metai
žiočių, km
Jūra
(172)
Šventoji
(246)
Vilnia (80)

43,0

1980

86,0

1987

11,8

2000

Siesartis
(75,6)
Šventoji
(246)
Šventoji
(246)
Venta
(343,3)
Venta
(343,3)
Agluona
(20,4)
Kertuoja
(1,3)
Strėva
(80,5)
Peteša
(12,1)
Peteša
(12,1)
Juodė
(15,5)
Vilnia (80)

9,2

2001

41,0

2003

153,7

2002

197,3

2004

261,7

2002

11,0

1988

1,3

1984

0,0

1990

8,0

1988

3,2

1984

4,5

1990

13,0

1998

182,0

2005

189,5

2005

Minija
(201,8)
Venta
(343,3)
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17. Užtvankų, prie kurių reikia pastatyti įrenginius žuvų
migracijai, sąrašas
(patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2007 m.rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-427)
Atstumas
Vandens Patvankos
Užtvankos
nuo
pralaidos aukštis, Savivaldybė
Pastabos
pavadinimas
žiočių, km
tipas
m
Verknė (Nemuno
6,0
Jundeliškių slenkstis 6,0 Birštono m. Nemuno kilpų
mažųjų intakų)
HE
regioninis
parkas
Viešvilė
3,5
Viešvilės I slenkstis 5,0 Jurbarko r.
(Nemuno mažųjų
intakų)
Viešvilė
5,3
Gulbinų
slenkstis 3,8 Jurbarko r.
(Nemuno mažųjų
intakų)
Šyša (Nemuno
10,6 Šilutės
slenkstis 1,5 Šilutės r.
mažųjų intakų)
Duobupis
0,2
Poilsiavietės slenkstis 2,3 Varėnos r.
(Merkio)
„Merkys“
Ūla-Pelesa
36,8 Rudnios
slenkstis 2,3 Varėnos r. Ūlos
(Merkio)
kraštovaizdžio
draustinis
Vilnia (Neries
11,6 Rokantiškių slenkstis 4,7 Vilniaus m. rekonstruoti
mažųjų intakų)
esamą žuvitakį,
Pavilnių
regioninis
parkas
Vokė (Neries
2,6
Grigiškių slenkstis 4,4 Vilniaus m. veikia mažoji
mažųjų intakų)
hidroelektrinė
Vokė (Neries
9,5
Mūro Vokėsslenkstis 6,2 Vilniaus m.
mažųjų intakų)
Peteša (Neries
1,0
Prūdiškių slenkstis 5,0 Vilniaus m.
mažųjų intakų)
Bezdonė (Neries
0,1
Gamernio slenkstis 4,3 Vilniaus r.
mažųjų intakų)
malūno
Riešė (Neries
3,0
Žemutinės slenkstis 1,9 Vilniaus m. Verkių
mažųjų intakų)
Riešės
regioninis
parkas
Jusinė
0,1
Jusinės
šachta
3,3 Vilniaus r.
(Žeimenos)
Šventoji
87,0 Anykščių slenkstis 2,0 Anykščių r. rekonstruoti
(Šventosios)
esamą žuvitakį,
Anykščių
regioninis
parkas
Upė
(baseinas)
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Upė
(baseinas)
Virinta
(Šventosios)
Kražantė
(Dubysos)
Šešupė (Šešupės)

Atstumas
Vandens Patvankos
Užtvankos
nuo
pralaidos aukštis, Savivaldybė
pavadinimas
žiočių, km
tipas
m
27,0 Klabinių
slenkstis 1,5 Molėtų r.
malūno
23,0 Kelmės m. I slenkstis 3,1 Kelmės r.
115,0

Pastabos

Kudirkos
Naumiesčio
Tauragės
užtvanka su
žuvų
keltuvu
Lomių
Skaudvilės

slenkstis

4,0

Šakių r.

šliuzas

6,5

Tauragės m. rekonstruoti
žuvų pralaidą

šachta
šachta

6,0
5,6

slenkstis

1,3

Tauragės r.
Tauragės r. Ančios
kraštovaizdžio
draustinis
Klaipėdos r.

šachta

4,3

Plungės r.

Jūra (Jūros)

43,0

Šunija (Jūros)
Ančia (Jūros)

16,6
16,5

Minija

53,3

Sausdravas
(Minijos)

10,5

Buv.
Gargždų
malūno
slenkstis
Žlibinų

Šventoji
(Lietuvos pajūrio
upių)
Venta (Ventos)

16,5

Laukžemės slenkstis

2,0

Kretingos r.

221,8

Viekšnių
malūno

slenkstis

3,65

Venta (Ventos)

247,2

Augustaičių slenkstis
malūnas

2.0

Šerkšnė (Ventos)
Mūša (Mūšos)
Lėvuo (Mūšos)

3,1
74,4
85,6

slenkstis
slenkstis
slenkstis

2,8
2,8
2,4

Lėvuo (Mūšos)

4,5

Bugenių
Švobiškio
Akmenių
HE
Pasvalio

slenkstis

2,5

Mažeikių r. Ventos
regioninis
parkas, veikia
mažoji
hidroelektrinė
Akmenės r. Ventos
regioninis
parkas, veikia
malūnas
Mažeikių r.
Pasvalio r.
Kupiškio r. veikia mažoji
hidroelektrinė
Pasvalio r.

Minijos
ichtiologinis
draustinis
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18. Buvusių užtvankų liekanų, kuriose reikia pašalinti
kliūtis, trukdančias žuvų migracijai, sąrašas
(patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m.rugsėjo 25 d.
įsakymu Nr. 3D-427)
RekomenduojaOrientacinis
Buvusios
ma priemonė
Upė
atstumas nuo užtvankos žuvų migracijos Savivaldybė
Pastabos
(baseinas)
žiočių, km pavadinimas
sąlygoms
pagerinti
Samė
0,3
Alesiškių
išardyti
Trakų r.
Aukštadvario
(Nemuno
malūno
akmenų
regioninis
mažųjų
slenksčių
parkas
intakų)
liekanas
Strėva
3,9
Tadaravos
išardyti
Kaišiadorių r. Kauno marių
(Nemuno
akmenų
regioninis
mažųjų
slenksčio
parkas
intakų)
liekanas
Šyša
48,4
Katyčių
išardyti
Šilutės r.
(Nemuno
malūno
akmenų
mažųjų
slenksčių
intakų)
liekanas
Vokė (Neries
18,5
Vaidotų
pertvarkyti
Vilniaus r.
mažųjų
akmenų
intakų)
slenksčio
liekanas
Vokė (Neries
36,7
Papiškių
išardyti medinę Vilniaus r.
mažųjų
užtvanką ir
intakų)
išvalyti upės
vagą
Bražuolė
1,5
Kregždžių
išardyti betono Trakų r.
Neries
(Neries
slenksčio
regioninis
mažųjų
liekanas
parkas
intakų)
Musė (Neries
0,3
Čiobiškio
išvalyti upės
Širvintų r.
mažųjų
malūno
vagą po tiltu
intakų)
Musė (Neries
19,9
Musninkų
įrengti
Širvintų r.
mažųjų
malūno
papildomus
intakų)
akmenų
slenksčius
Nemenčia
2,0
Nemenčinės išardyti betono Vilniaus r.
(Neries
malūno
užtvankos
mažųjų
liekanas
intakų)
Dūkšta
3,2
Bradeliškių išvalyti upės
Vilniaus r. Neries
(Neries
vagą
regioninis
mažųjų
parkas
intakų)
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Upė
(baseinas)
Siesartis
(Šventosios)
Siesartis
(Šventosios)
Siesartis
(Šventosios)
Grabuosta
(Šventosios)
Mera
(Žeimenos)
Dubysa
(Dubysos)
Dubysa
(Dubysos)
Dubysa
(Dubysos)
Dubysa
(Dubysos)
Dubysa
(Dubysos)
Dubysa
(Dubysos)
Aitra (Jūros)

Minija
(Minijos)
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RekomenduojaOrientacinis
Buvusios
ma priemonė
atstumas nuo užtvankos žuvų migracijos Savivaldybė
Pastabos
žiočių, km pavadinimas
sąlygoms
pagerinti
1,9
Vaisgėliškio išvalyti upės
Ukmergės r.
malūno
vagą
5,5
Siesarties
išvalyti upės
Ukmergės r. Siesarties
malūno
vagą
kraštovaizdžio
draustinis
31,0
Kazliškio
įrengti
Ukmergės r.
malūno
papildomus
akmenų
slenksčius
1,3
Pagrabuosčio išvalyti upės
Molėtų r.
malūno
vagą
25,0
Liepinės k. pertvarkyti
Švenčionių r.
gelžbetoninį
slenkstį
5,4
Padubysio
pertvarkyti
Jurbarko r. Dubysos
malūno
akmenų
ichtiologinis
slenksčio
draustinis
liekanas
15,1
Klumpės
pertvarkyti
Jurbarko r. Dubysos
malūno
akmenų
ichtiologinis
slenksčio
draustinis
liekanas
25,9
Ariogalos
išardyti
Raseinių r. Dubysos
tilto
akmenų
ichtiologinis
metinio
draustinis
liekanas
47,6
Maslauskiškių pertvarkyti
Raseinių r. Dubysos
malūno
akmenų
regioninis
slenksčio
parkas
liekanas
66,6
Kušeliškės
išvalyti upės
Raseinių r. Dubysos
malūno
vagą
regioninis
parkas
99,8
Padubysio
pertvarkyti
Kelmės r.
malūno
akmenų
slenksčio
liekanas
6,6
Girėnų
pertvarkyti
Rietavo
Aitros
malūno
akmenų
hidrografinis
slenksčio
draustinis
liekanas
129,6
Stonaičių
nuardyti dalį
Plungės r.
Minijos
malūno
betono
ichtiologinis
slenksčio
draustinis
liekanų
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RekomenduojaOrientacinis
Buvusios
ma priemonė
Upė
atstumas nuo užtvankos žuvų migracijos Savivaldybė
(baseinas)
žiočių, km pavadinimas
sąlygoms
pagerinti
Minija
139,9
Nausodžio
pertvarkyti
Plungės r.
(Minijos)
akmenų
slenksčio
liekanas
Minija
177,1
Medingėnų pertvarkyti
Rietavo
(Minijos)
akmenų
slenksčio
liekanas
Šalpė
10,3
Pagraumenos pertvarkyti
Klaipėdos r.
(Minijos)
malūno
akmenų
slenksčio
liekanas
Sausdravas
1,1
Vainaičių
pertvarkyti
Plungės r.
(Minijos)
malūno
akmenų-betono
užtvankos
liekanas
Veiviržas
30,7
Vyskupiškių nuardyti
Klaipėdos r.
(Minijos)
malūno
akmenų
slenksčio
liekanas
Ašva
21,1
Vilkėnų II
nuardyti
Šilutės r.
(Minijos)
malūno
akmenų-betono
slenksčio
liekanas
Šata
8,5
Juknaičių
išardyti
Skuodo r.
(Lietuvos
akmenų
pajūrio upių)
slenksčio
liekanas po tiltu
Venta
204,0
Mažeikių
pertvarkyti
Mažeikių r.
(Ventos)
akmenų
slenksčio
liekanas
Šerkšnė
0,5
išardyti
Mažeikių r.
(Ventos)
akmenų
slenksčio
liekanas
Lėvuo
73,0
Karsakiškio išardyti
Panevėžio r.
(Mūšos)
malūno
akmenų
slenksčio
liekanas

Pastabos
Minijos
ichtiologinis
draustinis

Veiviržo
ichtiologinis
draustinis
Minijos
ichtiologinis
draustinis
Veiviržo
ichtiologinis
draustinis
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19. 2005–2007 m. iš Lietuvos žvejybos laivų rejestro
ir ES registro išbrauktų Baltijos jūroje žvejojusių laivų
sąrašas*
Laivo pavadinimas

Paramos gavėjas

2005 m.
Jūratė
LBB-1036
LBB 6933
LBB 6939
Pilėnas
LBB 6940
PTB 6918
LBB 6932
Agnes
Aušra
MARGO
LBB-1027
6936
930
ERLA
LEON
216
Ešerys
1009
Viltis

A. Bargailos IĮ
AB „Senoji Baltija“
UAB „Ketera“
UAB „Palankus vėjas“
Stasys Vagnorius
Anatolijus Nikolajevas
Stasys Vagnorius
UAB „Spika“
Vladimirovo personali firma
AB „Virgstukas“
UAB „Baltijos menkė“
UAB „Bruzė“
UAB „Kilvateris“
E. Narbuto IĮ
UAB „Suvitama“
UAB „Sedija“
UAB „Tauro laukas“
V. Tamašausko komercinė firma
UAB „Stekutis“
Liudmila Divinčiukova
2007 m.

LBB-6942
Strimėlė
Karolis
Rekyva
Roanda-01
Žeimena
137
Aiga
Būtingė
LBB-6934
6952
KL-3351

Anatolijus Nikolajevas
A. Džiojevo IĮ
R. Žeknio IĮ
UAB „JPD“
UAB „Roanda“
UAB „Vantana“
UAB „Klaifiš“
UAB „Baltenera“
UAB „Biofiltras“
UAB „Palankus vėjas“
UAB „Kilvateris“
Marius Rumskas

* Parama iš ES struktūrinių fondų pagal 2004–2006 m. BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės
prioriteto priemonės ,,Veikla, susijusi su žvejybos laivynu“ veiklos sritį „Žvejybos laivų
atidavimas į metalo laužą“.
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20. Akvakultūros įmonių modernizavimas
2005–2007 m., tūkst. Lt
Įmonės pavadinimas
UAB „Akvilegija““

Tinkamos
Metai kompensuoti
išlaidos

Paramos lėšos
ES

nacionalinio
biudžeto

Nuosavos
lėšos

2005

674,2

236,0

168,5

269,7

2007

1 026,5

233,8

382 ,1

410,6

UAB „Raseinių
žuvininkystė“

2005

761,7

266,6

190,4

304,7

2007

888,0

243,5

222,0

422,5

AB „Vasaknos“

2005

827,5

289,6

206,9

331,0

2007

971,3

221,3

361,5

388,5

UAB „Karpis“

2006

450,5

157,7

112,6

180,2

UAB „Birvėtos tvenkiniai“

2006

397,3

139,1

99,3

158,9

UAB „Šilo-Pavėžupis“

2007

665,6

151,7

247,7

266,2

UAB „Kintai“

2007

3 319,7

1 161,9

829,9

1 327,9

UAB „Bartžuvė“

2007

587,7

133,9

218,7

235,1

UAB „Šventjonis“

2007

744,5

169,6

277,1

297,8

UAB „Daugų žuvis“

2007

837,3

190,7

311,7

334,9

UAB „Šalčininkų
žuvininkystės ūkis“

2007

436,8

152,9

109,2

174,7

UAB „Auksinis ungurys“

2007

1 183,4

414,2

295,8

473,4

A. Zeleckio IĮ

2007

720,1

252,0

180,0

288,1

14492,1

4414,5

4213,4

5864,2

Iš viso
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21. UAB „Baltlanta“ laivų techniniai duomenys

„Prometej“ tipo
didieji žvejybiniai traleriai-šaldytuvai
„Captain G. Koval“, „Koralas“

Vėliava / įgula
Registracijos uostas
Pastatymo metai
Pastatymo vieta
Ilgis (maks.) / plotis / grimzlė, m
Talpa, GRT / NRT
Dedveitas*, t
Temperatūra triumuose / Triumų talpa, m3
Pagrindinio variklio galingumas, kW

Lietuvos / Lietuvos
Klaipėda
1981–1982
Vokietija, Štralzundas
101,80 / 15,20 / 5,60
3879 / 1163
2 118
Iki –30oC / 1 780
2 854

„Pulkovskij Meridian“ tipo didieji
žvejybiniai traleriai-šaldytuvai
„Aras-I“, „Irvinga“, „Garnys“

Vėliava / įgula
Registracijos uostas
Pastatymo metai
Pastatymo vieta
Ilgis (maks.) / plotis / grimzlė, m
Talpa, GRT / NRT
Dedveitas*, t
Temperatūra triumuose / Triumų talpa, m3
Pagrindinių variklių galingumas, kW
* Krovinių, telpančių į laivą, masė.

Lietuvos / Lietuvos
Klaipėda
1983 / 1990
Ukraina / Nikolajevas
103,70 / 16,00 / 5,90
4 407 / 1 322
1 904
Iki –30oC / 1 950
5 148
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„Sprut“ tipo didieji autonominiai
žvejybiniai traleriai-šaldytuvai
„Balandis“, „Kovas“

Vėliava / įgula
Registracijos uostas
Pastatymo metai
Pastatymo vieta
Ilgis (maks.) / plotis / grimzlė, m
Talpa, GRT / NRT
Dedveitas*, t
Temperatūra triumuose / Triumų talpa, m3
Pagrindinių variklių galingumas, kW

Lietuvos / Lietuvos
Klaipėda
1980–1979
Lenkija
119,00 / 17,40 / 6,64
5 953 / 1 785
4 112
Iki –30oC / 3 618
5 296

Mažieji žvejybiniai traleriai
„Baltik“, „Atlant“, „Rytas“, „Vilnis“

Vėliava / įgula
Registracijos uostas
Pastatymo metai
Pastatymo vieta
Ilgis (maks.) / plotis / grimzlė, m
Talpa, GRT / NRT
Dedveitas*, t
Pagrindinių variklių galingumas, kW
* Krovinių, telpančių į laivą, masė.

Lietuvos / Lietuvos
Klaipėda
1979–1985
Rusija
25,45 / 6,80 / 2,84
117 / 35
26
221
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Transportiniai refrižeratoriai
„Frio Baltasar“, „Frio Gaspar“,
„Frio Melchor“

Vėliava / įgula
Registracijos uostas
Pastatymo metai
Pastatymo / modernizavimo vieta
Ilgis (maks.) / plotis / grimzlė, m
Talpa, GRT / NRT
Dedveitas*, t
Temperatūra triumuose / Triumų talpa, m3
Pagrindinio variklio galingumas, kW

Lietuvos / Lietuvos
Klaipėda
1977–1978
Indija / Olandija (1984) / Lietuva (2002)
100,49 / 14,70 / 5,45
3 677 / 1 977
4 299
Iki –30oC / 3 618
2 118

Tanklaivis „Pelikan“

Vėliava / įgula
Registracijos uostas
Pastatymo metai
Pastatymo /modernizavimo vieta
Ilgis (maks.) / plotis / grimzlė, m
Talpa, GRT / NRT
Dedveitas*, t
Krovininių tankų talpa, m3
Pagrindinio variklio galingumas, kW
* Krovinių, telpančių į laivą, masė.

Panamos / Lietuvos
Panama
1969
Švedija / Lietuva (2003)
82,12 / 12,02 / 4,98
1 596 / 979
2 952
3 680
1 280
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SANTRAUKA
Leidinyje pateikta informacija apie ES BŽP įgyvendinimą Lietuvoje per
2006–2007 m., apibendrinti svarbiausiose žuvininkystės sektoriaus dalyse minėtu
laikotarpiu atlikti darbai.
Įstojus į ES vieni iš svarbiausių uždavinių buvo įtvirtinti ES reikalavimus
atitinkantį šio ūkio sektoriaus administravimo modelį, įgyvendinti ES teisės aktų,
susijusių su žvejyba ir jos kontrole jūrose ir vandenynuose, reikalavimus,
nustatyti pirminio žuvų pardavimo ir pirkimo, žuvininkystės produktų
atsekamumo nuo sugavimo iki pardavimo mažmeninės prekybos tinkluose
reglamentavimą, kt.
2007 m. pabaigoje Lietuvos žvejybos laivyną sudarė 290 laivų, iš jų
didžiausi 16 žvejojo Atlanto ir Ramiajame vandenynuose, 37 – atviroje Baltijos
jūros dalyje, 237 nedideli laivai, skirti mažos apimties žvejybai, – Baltijos jūros
priekrantėje. Lietuvos žvejybos laivyno pajėgumai (pagal bendrąją talpą –
76,5 tūkst. t, pagal pagrindinių variklių galią – 80,57 tūkst. kW) įregistruoti
Lietuvos žvejybos laivų rejestre, kuris yra visos ES žvejybos laivų registro
sudedamoji dalis.
Lietuvos žvejai 2006 m. sugavo 153 tūkst. t, 2007 m. – 186 tūkst. t žuvų.
2006 m. Atlanto vandenyno rajonuose buvo sugauta 89,7 proc. 2007 m. Atlanto ir
Ramiajame vandenynuose – 85,6 proc. jūrose ir vandenynuose sugautų žuvų.
Baltijos jūroje (atviroje dalyje ir priekrantėje) 2006 m. buvo sugauta 10,3 proc.,
2007 m. – 14,4 proc. jūrose ir vandenynuose sugautų žuvų. Vidaus vandens
telkiniuose (natūraliuose ir akvakultūros tvenkiniuose) 2006 m. – 2,3 proc.,
2007 m. – 2,8 proc. (atitinkamai išauginta 1,4 proc. ir 1,8 proc. akvakultūros
tvenkiniuose).
Lietuvoje iškraunama nežymi dalis – apie 10 proc. vandenynuose Lietuvos
laivų sužvejotų žuvų. Kita dalis žuvų parduodamos užsienio šalių uostuose arba
jos perkraunamos iš žvejybos laivų į kitų valstybių laivus šaldytuvus.
Dalis žuvininkystės produktų gaminama Lietuvos žvejybos laivuose.
2007 m. rugsėjo mėnesį pradėjo veikti UAB „Klaipėdos žuvininkystės
produktų aukcionas“. Aukciono objektų statybai ir įrengimui buvo skirta daugiau
kaip 5,6 mln. Lt. Tris ketvirtadalius šios sumos sudarė ES struktūrinių fondų, kitą
dalį – Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos.
Lietuvos žuvininkystės plėtrai, kaip ir kitose ES valstybėse narėse,
teikiama ES finansinė parama. Pagal Lietuvos 2004–2006 m. BPD parama
žuvininkystei buvo skiriama pagal priemones: „Veikla, susijusi su žvejybos
laivynu“, „Vandens išteklių apsauga ir plėtra, žuvininkystė, žvejybos uosto
įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse“, „Kita
veikla (susijusi su žuvininkyste)“. Parama leido geriau suderinti žvejybos
pajėgumus ir žuvų Baltijos jūroje išteklius, didinti žuvininkystės įmonių
konkurencingumą, gerinti žuvininkystės produktų eksporto galimybes,
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modernizuoti dalį akvakultūros bendrovių gamybos technologijų. 2006 m. buvo
įsteigtas EŽF (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006). Fondo sudarymo
tikslas – ES parama valstybių narių žuvininkystei 2007–2013 m. Buvo parengti
2 strateginiai programiniai dokumentai: Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–
2013 m. nacionalinis strateginis planas (patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 654) ir Lietuvos žuvininkystės
sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programa (patvirtinta Europos Komisijos
sprendimu Nr. C/2007/6703). 2007 m. buvo rengiamos pastarosios priemonių
įgyvendinimo taisyklės.
2007–2013 m. žuvininkystės sektoriui numatyta skirti 246,0 mln. Lt (iš
EŽF – 188,9 mln. Lt, nacionalinio biudžeto – 57,1 mln. Lt).
Didėja žuvų perdirbamosios pramonės svarba maisto pramonėje. 2006 m.
pagaminta 65,8 tūkst. t, 2007 m. – 73,7 tūkst. t žuvininkystės produktų.
Didžiausią dalį sudarė aromatizuoti, sūdyti ir marinuoti, sušaldyti jūrų žuvų
produktai, kulinariniai žuvų gaminiai, rūkyti produktai, konservai. Mažiau
gaminama džiovintų ir vytintų bei atšaldytų žuvų produktų. Didžioji produkcijos
dalis eksportuojama: 2006 m. – 87,5 tūkst. t, 2007 m. – 101,6 tūkst. t. Lietuva
išveža nemažai akvakultūros bendrovių išaugintų žuvų. 2006 m. ir 2007 m. buvo
eksportuota atitinkamai 20,7 proc. ir 35,7 proc. visos prekinės tvenkinių žuvų
produkcijos. Daugiausia eksportuota gyvų karpių.
Akvakultūros bendrovių gamybos ir ekonominių rodiklių gerėjimui įtakos
turi nacionalinio biudžeto teikiama parama žuvų ligų profilaktinėms priemonėms,
ekologiškų žuvų auginimui. Akvakultūrai remti iš nacionalinio biudžeto 2006 m.
buvo skirta 2,3 mln. Lt, 2007 m. – 2,6 mln. Lt. Be to, iš ES fondų įmonėms
modernizuoti ir jų konkurencingumui didinti 2007 m. gauta 3,8 mln. Lt
finansinės paramos.
Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities,
Baltarusijos Respublikos pasienio vandens telkiniai yra ES siena su ne ES
valstybėmis. Lietuva naudoja 26 proc. Kuršių marių ploto, Rusijos Federacija –
74 proc., Vištyčio ežero 22 proc. tenka Lietuvai, o 78 proc. – Rusijos Federacijai.
Nemuno upe 116 km Lietuvos siena ribojasi su Rusijos Federacija (Kaliningrado
sritimi) ir Baltarusija. Tai žuvingiausi vandens telkiniai. Bendradarbiaujant su
Rusijos Federacija, siekiama suderinti veiksmus, atkuriant ir valdant žuvų
išteklius.
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SUMMARY
This publication provides information on the implementation of the EU
common fisheries policy in Lithuania during the period of 2006–2007
summarising the most important activities performed in the key sections of the
fisheries sector.
After Lithuania joined the EU, its fisheries sector had to enforce the
administrative model that meets the requirements of EU legislation on fishing and
its control in the seas and oceans, to establish regulations on the first sale of fish,
product traceability in the whole chain from fish catch until the final product
delivered to the consumer, etc.
At the end of 2007 the Lithuanian fisheries fleet consisted of 290 vessels:
the largest 16 vessels were fishing in the Atlantic and the Pacific oceans, 37 – in
the open waters of the Baltic Sea, 237 small vessels for small scale fishery – in
the coastal waters of the Baltic Sea. The capacities of the Lithuanian fishery fleet
(gross tonnage – 76.5 thousand tons, the power of main engines – 80.57 thousand
kW) were registered in the Lithuanian Register of Fishing Vessels that is an
integral part of the EU Fishing Fleet Register.
In 2006 Lithuanian fishermen caught 153 thousand tons of fish, and in
2007 – 186 thousand tons. The amount of fish caught in 2006 in the fishing
regions of the Atlantic Ocean accounted for 89.7%, and in 2007 the amount of
fish caught in the Atlantic and the Pacific oceans accounted for 85.6% of fish
caught in the seas and oceans. The amount of fish caught in 2006 in the Baltic
Sea (in the open waters and in the coastal area) accounted for 10.3%, and in 2007 –
for 14.4% of fish caught in the seas and oceans. The amount of fish caught in
2006 in the inland waters (in natural water bodies and aquaculture (ponds))
accounted for 2.3%, and in 2007 – for 2.8% (respectively 1.4% and 1.8% of fish
was grown in aquaculture ponds).
Only an insignificant part (about 10%) of fish, caught by Lithuanian
vessels in the oceans, is unloaded in Lithuania. The remaining part of fish is sold
at foreign ports or reloaded from fishing vessels to vessels-refrigerators of other
countries. A certain amount of fish products is produced at Lithuanian fishing
vessels.
In September 2007 a joint stock company „Klaipėdos žuvininkystės
produktų aukcionas“ (Klaipėda fish product auction) started its activities. Over
5.6 million Litas was allocated for the construction and the equipment of auction
objects. Three thirds of this sum was allocated from the EU structural funds, and
the remaining part – from the budget of the Republic of Lithuania.
The EU financial support for the development of fisheries is granted to
Lithuania as for other EU member countries. According to the 2004–2006 Single
Programming Document for Lithuania the support to the fisheries sector was
allocated under the following measures: “Fishing fleet related actions”,
“Protection and development of aquatic resources, aquaculture, fishing port
facilities, processing and marketing, and inland fishing”, “Other (fisheries
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related) actions". The support facilitated the adjustment of fishing capacities with
fish resources in the Baltic Sea region, made conditions to increase the
competitiveness of fishing enterprises, improved export possibilities for fish
products, modernised industrial technologies of aqua-cultural companies. The
European Fisheries Fund was established following the Council Regulation (EC)
No 1198/2006 of 27 July 2006. The purpose of this Fund is to provide support
for the development of fisheries in the EU member countries in 2007–2013.
Subsequently, 2 strategic programming documents were prepared: the
2007–2013 National Strategic Plan for the fishery sector of Lithuania, which was
approved on 19 June 2007 by the Resolution No 654 of the Government of the
Republic of Lithuania in, and the 2007–2013 National Action Programme for the
fishery sector of Lithuania, approved in the EC Decision No C/2007/6703. In
2007 the rules for the implementation of measures of the National Action
Programme were drafted.
In 2007–2013 the planned support for the Lithuanian fisheries sector
amount to 246 million Litas (188.9 million Litas – from the European Fisheries
Fund, and 57.1 million Litas – from the national budget of Lithuania).
The importance of fish processing industry within the food industry is
increasing. Fish products produced in 2006 amounted to 65.8 thousand tons, and
to 73.7 thousand tons in 2007. Flavoured, salted and marinated, or frozen fish
products formed the largest share in the total fish production, including
gastronomic, smoked and canned fish products. The amounts of produced dried
or cooled fish products were smaller. The larger part of products is exported: in
2006 Lithuania exported 87.5 thousand tons of fish products, and in 2007 –
101.6 thousand tons. Lithuania exported a considerable amount of fish grown by
aqua-cultural companies: in 2006 and 2007 the export accounted for 20.7% and
35.7%, respectively, of the total amount of commercial pond fish; mostly live
carps were exported.
Support provided by the national budget to aquaculture companies for the
implementation of preventive fish disease measures, and for organic fish
farming, facilitated the improvement of production and economic indicators of
aquaculture companies. In 2006 and 2007 from the national budget 2.3 and
2.6 million Litas, respectively, were allocated for aquaculture activities. Besides,
in 2007 EU financial support for the modernisation of enterprises and the
increase of competitiveness amounted to 3.8 million Litas.
Water bodies located at the border line of the Republic of Lithuania with
the Kaliningrad Region of the Russian Federation and the Republic of Belarus is
the EU border line with non-EU states. Lithuania is exploiting 26% of the
Curonian lagoon area (74% belong to the Russian Federation); 22% of the
Vištytis lake area (78% belong to the Russian Federation.). Border line of
116 km along the river Nemunas bounds Lithuania with the Russian Federation
(Kaliningrad region) and Belarus. These are mainly the fishy water bodies. In
collaboration with the Russian Federation there is an aim to coordinate actions on
restoration and management of fish resources.
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SANTRUMPOS
AB – akcinė bendrovė
BPD – Bendrasis programavimo dokumentas
BŽP – bendroji žuvininkystės politika
EB – Europos Bendrija
ES – Europos Sąjunga
EŽF – Europos žuvininkystės fondas
FAO – Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija
HAE – hidroakumuliacinė elektrinė
ICES – Tarptautinė jūrų tyrinėjimų taryba
IEZ – išskirtinė ekonominė zona
IĮ – individualioji įmonė
JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos
KN – kombinuotoji nomenklatūra
LAEI – Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
LSS – laivų stebėjimo sistema
LVŽŽTC – Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras
NAFO – Šiaurės Vakarų Atlanto žvejybos organizacija
NEAFC – Šiaurės Rytų Atlanto žvejybos komisija
NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
NVS – Nepriklausomų valstybių sandrauga
PVM – pridėtinės vertės mokestis
RVASVT – Rizikos veiksnių analizės ir svarbių jos valdymo taškų sistema
UAB – uždaroji akcinė bendrovė
VĮ – valstybės įmonė
VU – Vilniaus universitetas
VŽLĮ – valstybinė žvejybos laivyno įmonė
ŽD – Žuvininkystės departamentas prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
ŽTL – Žuvininkystės tyrimų laboratorija
ŽOFI – Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas
ŽSC – Žvejybos stebėjimo centras
ŽŪM – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
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