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AB – akcinơ bendrovơ
BPD – Bendrasis programavimo dokumentas
BVP – bendrasis vidaus produktas
CECAF – FAO Rytǐ ir Vidurio Atlanto žuvininkystơs komitetas
DŽT – didysis žvejybos traleris
DŽTŠ – didysis žvejybos traleris-šaldytuvas
EEB – Europos Ekonominơ Bendrija
EB – Europos Bendrija
ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacija
ES – Europos Sąjunga
FAO – Jungtiniǐ Tautǐ maisto ir žemơs ǌkio organizacija
HAE – hidroakumuliacinơ elektrinơ
IBSFC – Tarptautinơs Baltijos jǌros žvejybos komisija
ICES – Tarptautinơ jǌrǐ tyrinơjimǐ taryba
IƲ – individualioji Ƴmonơ
JAV – Jungtinơs Amerikos Valstijos
KN – kombinuotoji nomenklatǌra
LAEI – Lietuvos agrarinơs ekonomikos institutas
LKT – Liaudies komisarǐ taryba
LMA – Lietuvos mokslǐ akademija
LSS – laivǐ stebơjimo sistema
LǋT – Liaudies ǌkio taryba
LVŽŽTC – Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystơs tyrimǐ centras
MŽT – mažasis žvejybos traleris
NAFO – Šiaurơs Vakarǐ Atlanto žvejybos organizacija
NEAFC – Šiaurơs Rytǐ Atlanto žvejybos komisija
NMA – Nacionalinơ mokơjimo agentǌra prie Lietuvos Respublikos žemơs ǌkio ministerijos
NVS – Nepriklausomǐ valstybiǐ sandrauga
PPO – Pasaulinơ prekybos organizacija
RAAD – regiono aplinkos apsaugos departamentas
SAPARD – Specialioji žemơs ǌkio ir kaimo plơtros programa
SSRS – Sovietǐ socialistiniǐ respublikǐ sąjunga
STECF – Žuvininkystơs mokslo, technikos, ekonomikos komitetas
UAB – uždaroji akcinơ bendrovơ
VƲ – valstybơs Ƴmonơ
VU – Vilniaus universitetas
VŽLƲ – valstybinơ žvejybos laivyno Ƴmonơ
ŽL – žvejybos laivas
ŽMǋM – Lietuvos Respublikos žemơs ir miškǐ ǌkio ministerija
ŽOFP – Žuvininkystơs orientavimo finansinơ priemonơ
ŽSC – Žvejybos stebơjimo centras
ŽǋM – Lietuvos Respublikos žemơs ǌkio ministerija
ŽǋVTM – Žemơs ǌkio ir valstybơs turtǐ ministerija

PRATARMƠ
Leidinys skirtas trumpai apžvelgti Lietuvos žuvininkystơs sektoriǐ nuo
Lietuvos valstybơs atkǌrimo XX a. iki 2005 m.
Tarpukario Lietuvoje žuvininkystơs plơtra nebuvo intensyvi.
Verslininkams pelningiau buvo Ƴvežti žuvis ir žuvǐ produktus, nei plơtoti šƳ šalies
ǌkio sektoriǐ. Žvejybos laivynas ir techninơ žvejybos bazơ buvo visiškai silpni,
orientuoti tik Ƴ žvejybą teritoriniuose ir vidaus vandenyse, žuvǐ perdirbamąją
pramonĊ sudarơ keletas Klaipơdoje ir Kaune veikusiǐ Ƴmoniǐ. Po Antrojo
pasaulinio karo buvo pradơtas kurti stambus, orientuotas Ƴ Atlanto vandenyno ir
kitus tolimuosius žvejybos rajonus, žvejybos laivynas ir žuvǐ perdirbamoji
pramonơ. Apie 1960 m. buvo pradơta intensyvi žuvininkystơs tvenkiniǐ statyba.
Dơl pirmaisiais po Lietuvos nepriklausomybơs atkǌrimo metais vykusios
politinơs ir ǌkinơs žuvininkystơs sektoriaus pertvarkos katastrofiškai sumažơjo
žvejybos tolimuosiuose rajonuose galimybơs, žuvǐ produktǐ gamyba,
suvartojimas ir eksportas. Žuvys ir jǐ produktai brango sparþiau nei kiti maisto
produktai. Siekiant stabilizuoti padơtƳ ir atkurti žuvǐ produkcijos gamybos bei
pardavimǐ apimtis, buvo privatizuojamos Ƴmonơs ir žuvininkystơs ǌkiai.
Nežiǌrint Ƴ tai, žuvivaisos ir žuvininkystơs mokslo tiriamuosius darbus ir toliau
finansavo valstybơ.
Laikantis šalies ekonominơs politikos principǐ, vienas svarbiausiǐ tikslǐ
buvo atkurti nors dalƳ prarastǐ žvejybos tolimuosiuose žvejybos rajonuose
galimybiǐ, sukurti racionalią ir efektyvią žuvininkystơs sektoriaus valdymo
struktǌrą, veiksmingą privatǐ žuvininkystơs sektoriǐ, didinti jo efektyvumą.
Buvo formuojama žuvininkystơs plơtros valstybơs politika, pleþiamas tarptautinis
bendradarbiavimas, visǐ pirma su regioninơmis žvejybos organizacijomis ir
Europos Bendrijomis.
Siekiant paspartinti rinkos ekonomikos principǐ diegimą žuvininkystơs
sektoriuje, padedant Vakarǐ šaliǐ specialistams buvo organizuojamos atskirǐ
sektoriaus šakǐ ekonominơs studijos, mokomi darbuotojai. Dar iki Ƴstojimo Ƴ
Europos Sąjungą (ES) dauguma Lietuvoje veikusiǐ žuvǐ perdirbimo ir žvejybos
Ƴmoniǐ sugebơjo efektyviai konkuruoti Vakarǐ ir Rytǐ rinkose.
2000–2005 m. buvo išskirtiniai žuvininkystơs sektoriui. Tai intensyvaus
pasirengimo narystei ES ir pirmieji veiklos, Ƴstojus Ƴ ES, metai. Pasirengimo
narystei laikotarpiu pradơjo veikti Specialioji žemơs ǌkio ir kaimo plơtros
programa (SAPARD), o tapusi ES nare, Lietuva gavo galimybĊ pasinaudoti ES
struktǌrine parama žuvininkystơs sektoriaus plơtrai pagal Lietuvos 2004–2006 m.

Bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plơtros ir
žuvininkystơs prioriteto priemones. SAPARD ir BPD finansinơs paramos
priemonơs davơ postǌmƳ bendrai žuvininkystơs sektoriaus plơtrai ir atskirǐ šio
sektoriaus Ƴmoniǐ modernizavimui bei naujǐ statybai.
Šis leidinys – tai analitinơ Lietuvos žvejybos jǌrose ir vidaus vandenyse,
žuvǐ perdirbamosios pramonơs, akvakultǌros ir žuvivaisos raidos apžvalga,
parengta pagal statistinĊ informaciją, Ƴmoniǐ atskaitomybơs duomenis, mokslo
darbuotojǐ atliktǐ tyrimǐ ir atskirǐ studijǐ rezultatus. Leidinyje plaþiau
apžvelgiami žuvininkystơs sektoriaus veiklos 2000–2005 m. rezultatai, taþiau
parodoma ir tai, kas buvo nuveikta anksþiau.
Dauguma šio leidinio autoriǐ – Žuvininkystơs departamento prie Lietuvos
Respublikos žemơs ǌkio ministerijos (ŽǋM) darbuotojai. Atskirus skyrius rengơ
Vilniaus universiteto (VU) Ekologijos instituto, Gamtos mokslǐ fakulteto,
Lietuvos agrarinơs ekonomikos instituto (LAEI) ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos darbuotojai. Vertingos medžiagos, nuotraukǐ pateikơ buvĊs
Žuvininkystơs departamento prie ŽǋM darbuotojas Algirdas Gedrimas,
Nacionalinơs akvakultǌros ir žuvininkystơs produktǐ gamintojǐ asociacijos
direktorius Vytautas Andriuškeviþius, Lietuvos valstybinio žuvininkystơs ir
žuvivaisos tyrimǐ centro (LVŽŽTC) generalinio direktoriaus pavaduotojas
Valdas Geþys, ypaþ daug pasiǌlymǐ ir patarimǐ – Žuvininkystơs departamento
prie ŽǋM generalinio direktoriaus pavaduotojas Algirdas Rusakeviþius. Knygą
spaudai padơjo parengti LAEI darbuotoja Vilija Girgždienơ.
Leidinys skiriamas visiems, kas domisi žuvininkyste ir jos problemomis.
Naudingos medžiagos þia ras žuvininkystơs specialistai, verslininkai,
mokslininkai, studentai, žvejai ir eiliniai skaitytojai.
Skaitytojams bǌsime dơkingi už pastabas ir pasiǌlymus. Jie padơs tobulinti
ateityje numatomas leisti periodines žuvininkystơs apžvalgas.
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I. ŽUVININKYSTƠS PLƠTRA
1. Tarpukario laikotarpis (1918–1940 m.)
1.1. Žuvininkystơs administravimas
Lietuvos Taryba 1918 m. vasario 16 d. paskelbơ, kad atkuria
nepriklausomą demokratiniais pagrindais sutvarkytą Lietuvos valstybĊ su sostine
Vilniumi. 1918 m. lapkritƳ pradơjo dirbti laikinoji Lietuvos Vyriausybơ. Žemơs
ǌkiui tvarkyti buvo sukurta Žemơs ǌkio ir valstybơs turtǐ ministerija (ŽǋVTM).
1924 m. birželio 21 d. jos pavadinimas pakeistas Ƴ ŽǋM. Iki 1940 m. žvejybą
administravo ŽǋM, o vidaus vandenyse žvejybos priežiǌrą vykdơ girininkijos.
ŽǋVTM tebesant Vilniuje, atsirado bǌsimǐjǐ Žemơs ǌkio, Miškǐ,
Veterinarijos, Žemơs tvarkymo ir matavimo departamentǐ užuomazgos.
Departamentǐ direktoriai Ƴơjo Ƴ ministerijos kolegijos, kuri buvo Ƴsteigta 1920 m.
gruodžio 7 d. departamentǐ veiklai derinti, kitiems svarbiems ministerijos vidaus
klausimams sprĊsti, sudơtƳ.
1921 m. ŽǋVTM pradơjo veikti Vandenǐ ir durpynǐ inspekcija.
Valstybiniams durpynams ir vidaus vandenims administruoti 1924 m. buvo
Ƴsteigtas durpynǐ ir vandenǐ skyrius. Jam buvo pavesta tirti ir nuomoti vandenis,
tvarkyti ir prižiǌrơti žǌklĊ bei žuvininkystơs ǌkƳ.
Administruoti vandenis 1928 m. buvo perduota Miškǐ departamentui.
Šiam departamentui priklausơ tik vidaus vandenys – ežerai, upơs, žuvininkystơs
tvenkiniai. Jǌrǐ žvejybą administravo Finansǐ ministerija. Iki tol vandenǐ
klausimais rǌpinosi ŽǋVTM ir ŽǋM Bendrǐjǐ reikalǐ departamentas (iki
1925 m.) ir ŽǋM Žemơs ǌkio departamentas (iki 1928 m.).
Miškǐ departamentas prižiǌrơjo ir tvarkơ 47200 ha ežerǐ, 7200 ha upiǐ,
900 ha tvenkiniǐ. Tuo metu ir Lietuvos teritorija buvo mažesnơ, palyginti su
nustatyta 1939 m. ir po Antrojo pasaulinio karo. 1928 m. ji sudarơ 55,67 tǌkst.
km2. Šiam departamentui buvo paskirta Žuvininkystơs referantǌra. Buvo
draudžiama žuvis ir vơžius gaudyti neršto metu, saugoma ir neleidžiama gaudyti
mažǐ (nesuaugusiǐ) žuvǐ, nustatomi atitinkami tinklǐ standartai, žiǌrima, kad
vandenys nebǌtǐ teršiami kenksmingomis medžiagomis.
Miškǐ departamento direktoriais dirbo S. Vaicekauskis (1926–1936 m.),
A. Rukuiža (1936–1940 m.).
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1.2. Žuvininkystơs bǌklơ
Svarbią vietą Lietuvos ekonomikoje užima maisto pramonơs šakos,
susijusios su žemơs ǌkiu. Žuvǐ ǌkis – viena iš maisto pramonơs šakǐ.
Kai kurios maisto pramonơs šakos buvo sơkmingai plơtojamos jau XX a.
pradžioje. Tarpukario Lietuvoje, pradơjus kilti Lietuvos ǌkiui, kartu stiprơjo ir
maisto pramonơ, buvusi viena svarbiausiǐ pramonơs šakǐ. Taþiau tuo laikotarpiu
žuvǐ perdirbimo pramonơ buvo menkai išvystyta.
Šalies gamtinơs sąlygos palankios žuvininkystei plơtoti. Gausu tinkamǐ
vidaus vandens telkiniǐ, Baltijos jǌra su neužšąlanþiu Klaipơdos uostu ir vandens
keliais Ƴ Atlanto vandenyną sudaro sąlygas žvejybai.
Taþiau Lietuvoje žvejyba ir žuvininkystơ XX a. buvo plơtojama labai
nevienodai. Prieš AntrąjƳ pasaulinƳ karą verslininkams dažnai buvo pelningiau
Ƴvežti Ƴ Lietuvą žuvis ir jǐ produktus bei juos parduoti, nei þia vystyti žvejybą.
Sovietmeþiu Ƴ šią problemą buvo žiǌrima visiškai priešingai nei prieškario
laikotarpiu ir Ƴ Lietuvos žuvininkystĊ buvo investuojamos didžiulơs lơšos.
Iki Antrojo pasaulinio karo žvejyba vertơsi tik pavieniai žvejai, kurie
daugiausia žvejojo Nemune, ypaþ jo žiotyse, Kuršiǐ mariose ir Baltijos jǌros
priekrantơje. Atviroje Baltijos jǌroje beveik nežvejota. Stambios jǌrǐ žvejybos iš
viso nebuvo.
Tarpukario Lietuvoje natǌralǌs vandenys dažniausiai buvo valstybơs
nuomojami atskiriems pilieþiams, kurie samdydavo žvejus.
Žǌklơs taisyklơs patvirtintos tik 1934 m. Minơtais metais buvo 61 karpius
ir 1 upơtakius auginĊ ǌkiai. Bendras tvenkiniǐ plotas – 830 ha.
Daugiausia žuvǐ buvo sugaunama upơse, ežeruose ir Kuršiǐ mariose,
mažiau – Baltijos jǌroje ir priekrantơje. Dauguma jǌros ir vidaus vandenǐ žvejǐ
kartu buvo ir smulkǌs ǌkininkai.
1929 m. Baltijos jǌroje buvo sugauta 20 proc., Kuršiǐ mariose – 29 proc.,
kituose vandens telkiniuose – 51 proc. visǐ sugautǐ žuvǐ. 1938 m. Baltijos jǌroje
buvo sugauta 36 proc., Kuršiǐ mariose – 29 proc., vidaus vandenyse – 35 proc.
visǐ žuvǐ.
1934–1938 m. tarp Baltijos jǌroje sugautǐ žuvǐ vyravo menkơs, mažiau
buvo sugaunama plekšniǐ, strimeliǐ, šprotǐ (brơtlingiǐ). Visos šiǐ rǌšiǐ žuvys
sudarơ daugiau kaip 93 proc. Baltijos jǌroje sugautǐ žuvǐ.
Ʋvairesnơ buvo Kuršiǐ mariose sugaunamǐ žuvǐ sudơtis. ýia didžiausias
lyginamasis svoris teko kuojoms, stintoms, ešeriams, karšiams, pǌgžliams.
1934–1938 m. Kuršiǐ mariǐ žuvǐ produkcija vidutiniškai sudarơ
21,5 kg/ha, kituose vidaus vandenyse – 12,6 kg/ha.
Žuvys bǌdavo suvartojamos šviežios arba žvejǐ parǌkytos.

11

I. ŽUVININKYSTƠS PLƠTRA

1 lentelơ. Žuvǐ sugavimas 1924–1938 m.
Metai
1924–1928
vidutiniškai
1929
1930
1931
1932
1935
1936
1938

Baltijos jǌra

Kuršiǐ marios

Vidaus vandenys
(upơs, ežerai, kt.)

Iš viso

tǌkst. t

proc.

tǌkst. t

proc.

tǌkst. t

proc.

tǌkst. t

proc.

0,43

15,2

1,28

45,2

1,12

39,6

2,83

100

0,57
0,50
0,52
0,75
0,67
0,67
0,95

19,8
23,4
22,1
23,7
25,7
27,1
36,1

0,84
0,80
1,16
1,04
1,07
0,83
0,76

29,2
37,4
49,4
32,8
41,0
33,6
28,9

1,47
0,84
0,67
1,38
0,87
0,97
0,92

51,0
39,2
28,5
43,5
33,3
39,3
35,0

2,88
2,14
2,35
3,17
2,61
2,47
2,63

100
100
100
100
100
100
100

Tarpukario Lietuvos statistikos duomenimis, 1938 m. Baltijos jǌros
priekrantơje žvejojo 65 motoriniai laivai bei 931 burinơ bei irklinơ valtis. Dalis
laivǐ bazavosi Klaipơdos (iki 1939 m. kovo mơnesio, kol Vokietija aneksavo
Klaipơdos kraštą) ir Šventosios uostuose, dalis buvo ištraukiami Ƴ krantą
Ƴvairiuose Baltijos priekrantơs ruožuose. Statomaisiais tinklais bei ǌdomis buvo
žvejojamos menkơs, strimelơs, plekšnơs, lašišos. Kuršiǐ mariose buvo žvejojama
buriniais laivais (kurơnais) bei irklinơmis valtimis, daugiausia tinklais ir ǌdomis.
Žvejyba Baltijos jǌroje ir vidaus vandenyse vertơsi apie 6 tǌkst. žmoniǐ. Per
metus visuose šalies vandens telkiniuose bǌdavo sužvejojama apie
2,5–3 tǌkst. t žuvǐ.
Svarbią vietą užơmơ vơžiavimas. Daug vơžiǐ bǌdavo suvartojama vidaus
rinkoje, dalis eksportuojama.
1934 m. Klaipơdoje buvo Ƴsteigta AB „Žuvis“. Ji turơjo šaldytuvǐ ir
rǌkyklą, konservavo žuvis. Bendrovơ dirbo iki 1940 m. vidurio, kol buvo
pakeistas jos statusas.
Didžioji Kuršiǐ mariose ir Baltijos pajǌryje žvejǐ sugautǐ žuvǐ dalis buvo
sǌdoma amatininkiško pobǌdžio Ƴmonơlơse. Tuo metu veikơ keturios stambesnơs
žuvǐ perdirbimo Ƴmonơs. Žuvǐ konservus nedideliais kiekiais Kaune gamino dvi
Ƴmonơs: „Liesil“ ir „Skanơstas“.
Sugaunamǐ žuvǐ ir pagamintos produkcijos šaliai neužteko, todơl buvo
importuojama daug žuvǐ ir gatavos produkcijos (daugiau nei Lietuvos žvejai
sugaudavo). Daugiausia buvo Ƴvežama silkiǐ, kurios vidutiniškai per 1929–1938 m.
sudarơ apie 98 proc. visǐ importuotǐ žuvǐ. Dauguma jǐ buvo importuojama iš
Didžiosios Britanijos, nedaug – iš Norvegijos, Olandijos, Vokietijos. Iš
Didžiosios Britanijos importuojamǐ prekiǐ struktǌroje silkơs sudarơ 5–6 proc.
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2. Žuvininkystơs administravimas per pirmąjƳ sovietmetƳ
1940 m. sovietinơ administracija paskelbơ Ƴstatymus dơl žemơs, bankǐ,
stambiosios pramonơs nacionalizavimo ir ơmơsi juos Ƴgyvendinti. Iki 1941 m.
pavasario nacionalizuotos Ƴmonơs buvo perduotos trestams.
Nuo 1940 m. birželio iki rugpjǌþio centrinơs ǌkio sektoriǐ valdymo
institucijos buvo vadinamos ministerijomis, o nuo 1940 m. rugpjǌþio iki 1946 m.
kovo pabaigos – liaudies ǌkio komisariatais.
Perduodant nacionalizuotas Ƴmones, vietoje akcinơs bendrovơs (AB)
„Žuvis“ buvo Ƴkurtas Valstybinis žuvǐ pramonơs trestas. Tuo metu
nacionalizuotos kitǐ ǌkio sektoriǐ pramonơs Ƴmonơs irgi buvo paskirstytos
trestams, pvz., statybiniǐ medžiagǐ, statybos, medžio, durpiǐ, mơsos, malǌnǐ ir
kt. Valstybinis žuvies pramonơs trestas buvo pavaldus Maisto pramonơs
ministerijai. Ʋsteigus Maisto pramonơs liaudies komisariatą, maisto pramonơs
trestai buvo perduoti administruoti šiam komisariatui. Ministru (iki 1940 m.
rugpjǌþio), liaudies komisaru (iki 1941 m. vasario 14 d.) buvo J. Laurinaitis. JƳ
pakeitơ E. Bileviþius (iki 1944 m. sausio 7 d.).

3. Vokieþiǐ okupacijos laikotarpis (1941–1944 m.)
Globaliniuose Vokietijos (Treþiojo reicho) planuose Lietuvos vardas buvo
retai minimas.
Okupuoti kraštai buvo suskirstyti Ƴ Reicho komisariatus, o šie – Ƴ
generalines sritis ir apygardas. Ostlando (Rytǐ krašto) Reicho komisariatas buvo
sukurtas iš Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Gudijos (Baltarusijos).
Lietuvos generalinơ sritis buvo suskirstyta Ƴ apygardas. Apygardǐ
komisarai buvo pavaldǌs atitinkamos generalinơs srities generaliniam komisarui
(Lietuvoje – A. T. von Rentelnui).
Svarbiausi apygardǐ komisarǐ uždaviniai ir funkcijos buvo Ƴgyvendinti
generalinio komisaro potvarkius ir kontroliuoti vietinơs administracijos darbą.
Apygardǐ komisariatǐ struktǌra buvo panaši Ƴ generalinio komisariato struktǌrą.
Okupacinơ valdžia nenorơjo savivaldos institucijǐ vadinti pavadinimais,
kurie asocijuojasi su nepriklausomos valstybơs Ƴstaigǐ pavadinimais, pvz.,
„laikinoji vyriausybơ“, „ministerija“, „komitetas“. Buvo Ƴsteigtos atskiros
vietinơs centrinơs savivaldos Ƴstaigos, pavadintos vadybomis, kurioms vadovauti
buvo paskirti generaliniai tarơjai. ŽǋM buvo pertvarkyta Ƴ Žemơs ǌkio vadybą.
Joje pasiliko visi iki okupacijos ministerijoje buvĊ departamentai – Žemơs ǌkio,
Žemơs reformos, Žemơs tvarkymo, Melioracijos, Veterinarijos, Miškǐ bei
buhalterija. Prie šiǐ buvo sukurti dar du nauji – Žemơs ǌkio tyrimo ir Valstybiniǐ
ǌkiǐ. Maitinimo ir žemơs ǌkio generaliniais tarơjais buvo paskirti B. Vitkus,
vơliau – J. Petronis, A. Ramanauskas. 1942 m. Maitinimo ir žemơs ǌkio
generalinio tarơjo žiniai buvo perduotas sovietǐ okupacijos laikotarpiu Ƴkurtas
Valstybinis žuvies pramonơs trestas.
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Šio generalinio tarơjo žiniai tuo metu buvo perduota: Valstybinis malǌnǐ
ir kepyklǐ pramonơs trestas, Valstybinis spirito ir degtinơs trestas, Valstybinis
alaus pramonơs trestai, Valstybinis aliejaus ir riebalǐ pramonơs trestas ir AB
„Maistas“, centrinơ pieno perdirbimo bendroviǐ sąjunga „Pienocentras“, AB
„Sodyba“, AB „Lietuvos cukrus“, Lietuvos žemơs ǌkio kooperatyvǐ sąjunga
„Lietǌkis“.
Lietuvos generalinis komisaras kasmet Lietuvai nustatydavo privalomus
pristatyti produktus ir jǐ kiekius, kurie po to bǌdavo paskirstomi apygardoms,
apskritims ir valsþiams. Lietuvos žemơs ǌkio klausimus sprendơ Lietuvos
generalinio komisariato Žemơs ǌkio skyrius, apygardǐ komisarai, apygardǐ bei
apskriþiǐ žemơs ǌkio vadovai. Pastarieji kontroliavo prievoliǐ vykdymą.
Atsakomybơ už prievoliǐ nevykdymą paprastai tekdavo vietinei lietuviǐ
administracijai: Žemơs ǌkio vadybai, apskriþiǐ viršininkams ir valsþiǐ
viršaiþiams.
Antrojo pasaulinio karo metais žvejyba sunyko, amatininkiškos žuvǐ
perdirbimo Ƴmonơs nustojo veikusios. Vidaus vandenyse žvejyba vyko be
priežiǌros, gyventojai, kariniai daliniai sava valia Ƴvairiomis priemonơmis gaudơ
žuvis. Žuvys buvo parduodamos šviežios, daugiausia miestǐ gyventojams. VykĊ
mǌšiai sunaikino ir buvusią Lietuvos žvejybos infrastruktǌrą, ypaþ nukentơjo
Baltijos pajǌrio ir Kuršiǐ mariǐ žvejai. Pokario laikotarpiu reikơjo iš naujo
sukurti žvejybos bazĊ ir atkurti bei plơtoti žuvǐ perdirbimo pramonĊ.

4. Pokario sovietmetis (1944–1989 m.)
4.1. Sovietinio valdymo sistema
1944 m. liepos–rugpjǌþio mơnesiais Raudonoji armija užơmơ didžiąją
Lietuvos teritorijos dalƳ, o 1945 m. sausio 28 d. jai užơmus Klaipơdą, visa Lietuva
pateko Ƴ SSRS kontrolĊ. 1944 m. prasidơjusi antroji SSRS okupacija atkǌrơ
1940–1941 m. Lietuvoje buvusią politinĊ sistemą, kuri buvo iki Antrojo pasaulinio
karo; kartu buvo atkuriamos visos valdymo institucijos.
SSRS aukšþiausias vykdomasis ir tvarkomasis valstybinio valdymo
organas iki 1946 m. kovo mơnesio buvo Liaudies komisarǐ taryba (LKT), o
respublikose – respublikinơs liaudies komisarǐ tarybos. Nuo tǐ metǐ kovo mơnesio
Lietuvoje, kaip ir kitose SSRS dalyse, LKT buvo pertvarkyta Ƴ Ministrǐ Tarybą,
o liaudies komisariatai – Ƴ ministerijas (20).
SSRS ministerija buvo vadovaujantysis kurios nors ǌkinơs ar kitos veiklos
šakos centrinis valstybinis valdymo organas. Buvo trijǐ kategorijǐ ministerijos:
sąjunginơs, sąjunginơs respublikinơs ir respublikinơs (vietinơs).
Sąjunginơ ministerija centralizuotai tiesiogiai vadovavo kuriai nors ǌkio
šakai visoje SSRS. Panaikinus Liaudies ǌkio tarybą (LǋT) 1965 m. buvo
Ƴsteigtos SSRS Žuvǐ ǌkio, Jǌrǐ laivyno ir Laivǐ statybos ministerijos.
Sąjunginơ respublikinơ SSRS ministerija vadovavo šakai, priklausanþiai
SSRS ir sąjunginiǐ respublikǐ kompetencijai, per to paties pavadinimo
sąjunginiǐ respublikǐ ministerijas.
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Respublikinơs ministerijos buvo pavaldžios respublikǐ, priklaususiǐ
SSRS, ministrǐ taryboms.
Jau pirmaisiais pokario metais iš Maskvos ir kitǐ miestǐ Ƴ Lietuvą buvo
siunþiami darbuotojai, Lietuvos komunistǐ partijai padơjĊ vykdyti Visasąjunginơs
komunistǐ (bolševikǐ) partijos ir SSRS Ministrǐ Tarybos direktyvas.

4.2. Jǌrǐ žuvininkystơ
4.2.1. Žuvininkystơs administravimas
1945 m. pabaigoje buvo Ƴkurtas sąjunginis–respublikinis Lietuvos žuvǐ
pramonơs liaudies komisariatas, o 1946 m. kovo 25 d. pavadintas Lietuvos žuvǐ
pramonơs ministerija.
1945 m., anksþiau nei Lietuvos žuvǐ pramonơs ministerija, buvo Ƴkurtas
Mažosios žvejybos trestas Klaipơdoje, kuris žvejus centralizuotai aprǌpindavo
žvejybos Ƴrankiais ir kitomis priemonơmis. Šis trestas Ƴvairiais laikotarpiais buvo
pavaldus Žuvǐ pramonơs ministerijai, Lengvosios ir maisto pramonơs ministerijai
ir Liaudies ǌkio tarybos (LǋT) Žuvǐ pramonơs valdybai. Jis buvo panaikintas
1958 metǐ rudenƳ.
Žuvǐ pramonơs liaudies komisaras ir ministras 1945–1949 m. buvo
Andriejus Zasypkinas, 1949–1951 m. – Vaclovas Mickeviþius, 1951–1953 m. –
Elijas Bileviþius, 1954–1957 m. – vơl Vaclovas Mickeviþius.
1957 m. SSRS šakinơ valdymo sistema buvo pakeista teritorine gamybine.
Pramonơs ir statybos valdymas buvo sukoncentruotas LǋT, sudarytose pagal
SSRS ekonominius rajonus. Sąjunginơs ir sąjunginơs–respublikinơs ministerijos,
tarp jǐ ir žuvǐ pramonơs ministerija, buvo panaikintos. Lietuvos LǋT buvo
sudaryta 1957 m. birželio mơnesƳ (panaikinta 1965 m. spalio mơnesƳ), Ƴsteigta
Žuvǐ pramonơs valdyba (viršininkai: V. Mickeviþius (1957–1959 m.), N. Telyþevas
(1959–1962 m.)).
Lietuvos LǋT Žuvǐ pramonơs valdybai iš panaikintos Žuvǐ pramonơs
ministerijos buvo perduotos: Silkiǐ gaudymo valdyba, Tralavimo laivyno
valdyba, Kolǌkiǐ žvejybos reikalǐ ir motoriniǐ žvejybos stoþiǐ valdyba,
Mažosios žvejybos trestas su žuvǐ Ƴmonơmis ir tvenkiniǐ bei ežerǐ žuvininkystơs
ǌkiais, Lietuvos žuvivaisos ir žuvǐ apsaugos valdyba, mokymo Ƴstaigos (Lietuvos
žuvininkystơs verslo jǌreivystơs mokykla, Plaukiojimo vadovaujanþiǐ darbuotojǐ
tobulinimosi mokykla, Klaipơdos jǌreivystơs mokykla).
1963 m. Lietuvos LǋT buvo pavesta vadovauti Ƴmonơms ir
organizacijoms, priklaususioms Rusijos Sovietinơs Federacinơs Socialistinơs
Respublikos Kaliningrado liaudies ǌkio tarybai, o SSRS Vakarǐ baseino
Vyriausiajai žuvǐ pramonơs valdybai „Zapryba“ perduota Lietuvos LǋT žuvǐ
pramonơs valdyba su jos Ƴmonơmis ir organizacijomis.
1965 m. panaikinus Lietuvos LǋT (jos buvo panaikintos visoje SSRS), jai
pavaldžios Ƴmonơs ir organizacijos perduotos sąjunginơms ir sąjunginơmsrespublikinơms atitinkamoms ministerijoms ir žinyboms.
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Iki šalies nepriklausomybơs atkǌrimo žuvininkystơs valdymas buvo
centralizuotas komandinis, vykdomas iš Maskvos. SSRS Žuvǐ pramonơs
ministerijos nurodymai Lietuvoje, kaip ir kituose buvusios SSRS regionuose,
buvo privalomi.
Jǌrǐ žuvininkystĊ 1962–1976 m. administravo Lietuvos žuvǐ pramonơs
gamybinơ valdyba (viršininkas Eugenijus Urbonaviþius). Šioje ǌkio sistemoje
visi dokumentai buvo rašomi ir darbuotojai bendravo rusǐ kalba. Tai turơjo
Ƴtakos rusifikuojant ir nutautinant šią Lietuvos dalƳ, nes, kaip rodo 1959 ir
vơlesniǐ metǐ gyventojǐ surašymas, Klaipơdoje ne lietuviai sudarơ didžiąją
gyventojǐ dalƳ.
SSRS ǌkinơ politika buvo nukreipta gamybos koncentracijos ir
specializacijos, Ƴmoniǐ kooperacijos gilinimo kryptimi. Todơl pramonơs šakose
buvo steigiami gamybiniai susivienijimai ir moksliniai gamybiniai
susivienijimai. Lietuvoje pirmieji gamybiniai susivienijimai pradơti steigti
1962 m.
1976 m. Žuvǐ pramonơs valdyba buvo pervadinta Ƴ Lietuvos žuvǐ
pramonơs gamybinƳ susivienijimą, kurio generalinis direktorius 1976–1988 m.
buvo Eugenijus Urbonaviþius, 1988–1991 m. – Algimantas Šinkus, 1991 m. –
Elisiejus Artamonovas.
4.2.2. Žvejybos organizavimas
Sovietmeþiu žuvininkystei buvo skiriamas didelis dơmesys. Žuvǐ ǌkis
buvo viena iš strateginiǐ SSRS ir Lietuvos ǌkio šakǐ. Jis daugelƳ metǐ buvo
kuriamas centralizuotai vadovaujant Maskvai. Dauguma žuvǐ ǌkio specialistǐ
buvo rengiami žinybinơse mokymo institucijose, pavaldžiose sąjunginei Žuvǐ
ǌkio ministerijai. Žuvys ir iš jǐ pagaminti produktai buvo tiekiami Ƴ kitas SSRS
respublikas ir užsienƳ, ir tik maža dalis (apie 10–15 proc.) tekdavo Lietuvos
gyventojams. To laikotarpio sovietinơ Lietuvos Vyriausybơ neturơjo didelơs
Ƴtakos tvarkant jǌrǐ žvejybą ir žuvǐ perdirbimą. Žvejybos produkcija SSRS
regionams ir eksportui bǌdavo paskirstoma Maskvoje.
1945 m. išimtinai buvo žvejojama tik vidaus vandenyse. 1946 m. vyravo
žvejyba Kuršiǐ mariose, o jau 1947 m. – Baltijos jǌroje. 1945–1946 m.
daugiausia buvo sugaunama gơlǐjǐ vandenǐ žuvǐ, o 1947–1952 m. – Baltijos
jǌros menkiǐ.
Vis daugiau žuvǐ sugaunant tolimosiose jǌrose, 1963–1964 m. Baltijos
jǌroje ir vidaus vandenyse sugaunamǐ žuvǐ lyginamasis svoris sumažơjo iki
10 proc.
Galima išskirti 4 Lietuvos žvejybos laivyno kǌrimo ir veiklos etapus: nuo
1946 iki 1949 m., nuo 1950 iki 1959 m., nuo 1960 iki 1989 m., nuo 1990 m. iki
dabar. Nuo 1953 iki 1990 m. vandenynuose sugautos žuvys buvo svarbiausias
žuvǐ perdirbimo pramonơs žaliavǐ šaltinis.
Pirmieji sprendimai pleþiant žvejybą Baltijos jǌroje pokario laikotarpiu
buvo pradơti Ƴgyvendinti 1946 m. pradžioje. Tada buvo Ƴkurta aktyvios jǌrǐ
žvejybos bazơ Klaipơdoje.
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1946 m. dauguma žuvǐ buvo sugauta Kuršiǐ mariose, 1947 m. – Baltijos
jǌroje. Prieškarinis sugautǐ žuvǐ kiekis buvo viršytas 1947 m. – sužvejota
4,5 tǌkst. t žuvǐ. Nuo 1947 m. aktyviai žvejota Baltijos jǌroje mažaisiais
žvejybos traleriais (MŽT). Žvejybos sektoriaus gamybos bazơs kǌrimui ir plơtrai
SSRS centrinơs valdymo institucijos skyrơ ypatingą dơmesƳ, todơl daug
kapitaliniǐ investicijǐ buvo skirta žvejybos laivynui kurti ir plơsti.
1946 m. žvejyba buvo išplơsta Kuršiǐ mariose ir Baltijos jǌros
priekrantơje. Taþiau kooperatinơ ir valstybinơ žvejyba dar tik žengơ pirmuosius
žingsnius. Sugautos žuvys, daugiausia šviežios, buvo parduodamos pirminiam
perdirbimui arba tiesiogiai vartotojams.
1946–1949 m. besikuriantis žvejybos laivynas buvo aprǌpinamas laivais,
pastatytais Antrojo pasaulinio karo metais ir pritaikytais žvejybai, bei MŽT. Jǐ
pagrindinio variklio galia – 87,6 kW, t. y. 120 AG. To laikotarpio pabaigoje buvo
gauta galingesniǐ, specialiai žvejybai skirtǐ MŽT, kuriǐ pagrindinio variklio
galia – 146–175,2 kW, t. y. 200–240 AG. Šiais laivais buvo galima žvejoti tik
Baltijos jǌroje.
Jǌrǐ žvejybos lǌžis Ƴvyko 1947 m., kai žvejybos Ƴmonơs, aprǌpintos
mažaisiais žvejybos traleriais, pradơjo aktyviai žvejoti Baltijos jǌroje. Žuvǐ
sugavimas tais metais daugiau kaip pusantro karto viršijo ikikarinƳ lygƳ. Žvejyba
Baltijos jǌroje vyravo iki 1952 m.
1950 m. žvejybos laivynas pasipildơ pirmaisiais dviem vidutiniais
žvejybos traleriais, pritaikytais žvejoti Atlanto vandenyne. Jais Šiaurơs jǌroje
buvo žvejojamos silkơs. Taþiau dơl neišvystytos laivǐ aptarnavimo
infrastruktǌros šie traleriai galơjo plaukti tik Ƴ artimuosius žvejybos rajonus, nes,
prisipildĊ triumus laimikio, turơjo sugrƳžti Ƴ uostą iškrauti žuvǐ ir apsirǌpinti
reikiamomis kitam reisui medžiagomis.
Labiausiai paplitĊ laivai Baltijos jǌroje buvo 1970–1973 m. statybos
„Baltika“ tipo, žvejojĊ tralais bei tinklais, ir „Karelija“ tipo, kurie buvo šiek tiek
didesni už „Baltika“.
Žvejybos laivyno darbo organizavimas, jo struktǌra tobulơjo ir plơtơsi.
Buvo gauti galingi autonominio plaukiojimo laivai – didieji žvejybos traleriai. Jie
galơjo žvejoti visuose Atlanto vandenyno žvejybos rajonuose. Vidutiniai
žvejybos traleriai, bǌdami ekspedicijoje Atlanto vandenyne apie 4 mơnesius,
perkraudavo sugautas žuvis sǌdymui Ƴ plaukiojanþias bazes, vơliau – apie
1965 m. – Ƴ transportinius refrižeratorius, kurie pristatydavo žuvis Lietuvos
krante esanþioms Ƴmonơms. Bazơs ir transporto laivai pristatydavo traleriams
reikalingas žvejybos priemones, atsargines dalis, maistą, vandenƳ, kurą.
Nuo 1953 iki 1961 m. pagal sugaunamǐ žuvǐ kiekƳ tarp žvejybos rajonǐ
ơmơ vyrauti Šiaurơs Rytǐ Atlantas. Nuo 1961 m. Lietuvos žvejai pradơjo žǌklauti
Šiaurơs Vakarǐ Atlante ir Vidurio bei Pietǐ Atlante. Nuo 1959 m. laivynas ơmơ
žvejoti jǌrǐ ešerius prie Kanados krantǐ Niufaundlendo rajone. Tam galimybes
sudarơ didelis laivynas, turintis vidutiniǐ ir didžiǐjǐ traleriǐ, plaukiojanþiǐ baziǐ,
transportiniǐ ir gamybiniǐ šaldytuvǐ (refrižeratoriǐ), tanklaiviǐ.
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Palaipsniui kito ir sugaunamǐ žuvǐ sudơtis. Apie 1980 m. Lietuvos
žvejybos laivyno sugautas žuvǐ kiekis sudarơ 4 proc. visos SSRS laivǐ sugautǐ
žuvǐ.
1962 m. Rygoje buvo Ƴkurta Vakarǐ baseino žuvǐ pramonơs vyriausioji
valdyba „Zapryba“. Lietuvos žvejybos laivynas perơjo Ƴ šios valdybos
pavaldumą. Ją sudarơ Kaliningrado, Lietuvos, Latvijos, Estijos gamybinơs
valdybos ir Leningrado Okeaninơs žvejybos laivyno bazơ. Vakarǐ baseino
žvejybos laivynai 1963 m. sugavo 944,5 tǌkst. t žuvǐ. Lietuvos gamybinơs
valdybos žvejai 1963 m. sugavo 18,8 proc. visǐ „Zapryba“ laivǐ sugautǐ žuvǐ.
Daugiausia žuvǐ sugaudavo ir produkcijos pagamindavo Kaliningrado žuvǐ
pramonơs gamybinơs valdybos laivynas, Latvijos, Lietuvos, Estijos gamybiniǐ
valdybǐ, mažiausiai – Leningrado Okeaninơs žvejybos bazơs žvejybos laivynas.
2 lentelơ. Žuvǐ sugavimas 1945–1959 m.
Sugauta žuvǐ
Metai

iš jǐ:
Kuršiǐ
kituose vidaus
mariose
vandenyse
tǌkst. t proc. tǌkst. t proc. tǌkst. t proc. tǌkst. t proc. tǌkst. t proc. tǌkst. t proc.
Iš viso

Atlanto
vandenyne

Baltijos jǌroje

1945 0,38 100 –
–
–
–
1950 15,05 100 0,11 0,7 12,19 81,0
1955 53,73 100 38,00 70,7 11,5 21,4
1959 104,65 100 82,97 79,3 19,52 18,7

vidaus
vandenyse

0,38
2,75
4,23
2,16

100
18,3
7,9
2,0

–
1,73
3,03
1,39

–
11,5
5,7
1,3

0,38
1,02
1,20
0,77

100
6,8
2,2
0,7

3 lentelơ. Svarbiausiǐ rǌšiǐ žuvǐ sugavimas 1946–1955 m., t
Metai

Menkơs

Silkơs

1946
1950
1955

545
11886
8956

20
109
37998

Strimelơs Lydekos Karšiai
–
169
2028

81
154
164

90
436
602

Sterkai

Kitos

Iš viso

9
190
177

667
2106
3805

1412
15050
53730

4.2.3. Žvejybos tolimuosiuose vandenyse pokyþiai
Vandenynǐ rajonai nevienodai produktyvǌs. 90 proc. žuvǐ buvo
sužvejojama iki 200 m gylio jǌrǐ šelfuose, kurie sudaro apie 5 proc. viso
vandenynǐ ploto.
Pelaginơ žvejyba plơtojosi iki 1500 m gylio ir daugiau nutolusiuose nuo
kontinentinio kranto rajonuose. Iki XX a. vidurio daugiau kaip 80 proc. žuvǐ
buvo sugaunama Ƴ šiaurĊ nuo 300 šiaurơs platumos. Apie 1965 m. SSRS žvejybos
laivai 60 proc. žuvǐ sugaudavo tropiniuose rajonuose ir pietǐ pusrutulyje. Vis
daugiau buvo sužvejojama pelaginiǐ žuvǐ (atviros jǌros). 1973 m. šios žuvys
sudarơ apie 75 proc. visǐ jǌrose sugautǐ žuvǐ.
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Labiausiai buvo išplơtota žvejyba Ƴvairiais tralais.
SSRS jǌrǐ žvejyboje buvo nusistovơjusios dvi organizacinơs žuvǐ
produkcijos surinkimo jǌroje ir pristatymo Ƴ uostus formos: autonominơ (laivǐ
produkcija atiduodama uostuose) ir ekspedicinơ (žuvys iš laivǐ iškraunamos Ƴ
transportinius laivus).
Žuvǐ atviruose vandens baseinuose vis daugiau buvo sugaunama iki
1976 m., t. y. kol jǌrinơs valstybơs nustatơ 200 jǌrmyliǐ nacionalines ekonomines
zonas.
Jungtiniǐ Tautǐ jǌros teisơs konvencija (56 str.) nurodơ, kad išskirtinơs
ekonominơs zonos plotis negali viršyti 200 jǌrmyliǐ (apie 370 km), matuojant
nuo baziniǐ linijǐ. Nuo jǐ matuojamas teritorinơs jǌros plotis. Dơl to SSRS
prarado dalƳ teisiǐ žvejoti tradiciniuose Atlanto ir kitǐ vandenynǐ rajonuose.
Žvejyba pakranþiǐ valstybiǐ išskirtinơse ekonominơse zonose buvo leidžiama tik
pagal tarpvalstybiniǐ sutarþiǐ nustatytas žvejybos kvotas, jei jas išpirkdavo
buvusi SSRS. Tai neigiamai paveikơ ir Lietuvos žvejybos laivyno galimybes.
4.2.4. Lietuvos tolimǐjǐ jǌrǐ žvejybos laivynas
Lietuvos jǌrǐ žvejybos laivyną apie 1970 m. sudarơ 4 stambios sudơtinơs
dalys: Baltijos jǌros, okeaninis, traleriǐ ir transportinis refrižeratoriǐ laivynai.
1969 m. duomenimis, žvejybos laivyne buvo 251 laivas (neƳskaitant žuvǐ
priơmimo, transportavimo, perdirbimo ir kitǐ specialios paskirties laivǐ), iš jǐ
38 mažieji, 150 vidutiniǐ, 24 didieji žvejybos traleriai-šaldytuvai, 39 kiti
žvejybos laivai. Klaipơdoje buvo specializuotas jǌrǐ žvejybos uostas (jo krantiniǐ
ilgis – 1200 m). 1988 m. Lietuvos žuvǐ pramonơs gamybinio susivienijimo
žvejybos laivyno struktǌra pakito, jƳ sudarơ 3 dalys – traleriǐ, okeaninis ir
refrižeratoriǐ laivynai (žvejybos uosto krantiniǐ ilgis tuo metu jau sudarơ
2100 m).
Ʋvedus pakranþiǐ valstybiǐ išskirtines ekonomines zonas, Lietuvos
laivynui buvo nurodyta žvejoti už pakranþiǐ valstybiǐ ekonominiǐ zonǐ ribǐ,
Pietǐ Atlanto žvejybos rajonuose ir Ramiajame vandenyne. 1980 m. buvo
sugauta 18 proc. mažiau žuvǐ nei 1976 m., pablogơjo jǐ rǌšinơ sudơtis. Didžiąją
dalƳ sudarơ smulkios jǌrǐ žuvys.
Didơjo laivyno išlaidos vis tolimesniems žvejybos rajonams pasiekti, todơl
atsirado bǌtinybơ didinti vartojimui paruoštos produkcijos asortimentą. Tai
sąlygojo galingǐ, gerai techniškai Ƴrengtǐ, universaliǐ didžiǐjǐ žvejybos traleriǐšaldytuvǐ statybą. Jǐ pagrindinio variklio galingumas siekơ 1460 kW (2000 AG),
bendroji talpa – 2700 t, autonominio plaukiojimo laikotarpis – 80 parǐ.
1976–1980 m. okeaninơs žvejybos laivynas buvo papildytas naujos kartos laivais –
supertraleriais.
Žuvǐ sugavimas ir jǐ apdorojimas laivuose sudarơ vientisą procesą.
Biologinơs žuvǐ savybơs reikalauja greito pirminio apdorojimo. Tokiuose
laivuose buvo galima greitai žuvis sušaldyti, gaminti filơ, konservus, smulkias
žuvis ir atliekas perdirbti Ƴ žuvǐ miltus bei techninius žuvǐ taukus.
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Iš mažaverþiǐ, maistui netinkamǐ žuvǐ bei gamybos atliekǐ, jǌros gyvǌnǐ
mơsos buvo gaminami žuvǐ miltai – baltyminis pašaras ir žuvǐ taukai. Lietuvoje
žuvǐ miltai pradơti gaminti 1957 m. Klaipơdos uoste veikusiame žuvǐ kombinate.
1958 m. žuvǐ miltǐ buvo pagaminta 0,9 tǌkst. t, 1960 m. – 1,3 tǌkst. t, 1965 m. –
10,2 tǌkst. t, 1970 m. – 18,2 tǌkst. t, 1975 m. – 27,8 tǌkst. t, 1978 m. –
17,2 tǌkst. t, 1987 m. – apie 32 tǌkst. t. Juos gamino didieji žvejybos traleriaišaldytuvai ir žvejybos bazơs.
1988 m. Lietuvos laivai žvejojo pietrytinơje Ramiojo vandenyno dalyje,
Šiaurơs Rytǐ, Pietvakariǐ, Šiaurơs Vakarǐ, Centriniame Rytǐ Atlante,
Argentinos, Mauritanijos, Namibijos, JAV vandenyse. 1980 m. Lietuvos
žvejybos laivynas sužvejojo 456,1 tǌkst. t, 1988 m. – 425,4 tǌkst. t, 1990 m. –
352,6 tǌkst. t žuvǐ.
4.2.5. Žvejybos laivyno aptarnavimas
Pleþiantis žvejybai kǌrơsi ir kranto infrastruktǌra. Klaipơdoje buvo
plơtojama žvejybos aptarnavimo pramonơ: taros gamybos, žvejybos Ƴrangos ir
Ƴrankiǐ gamybos bei remonto, laivǐ statybos ir remonto. 1964 m. buvo užbaigta
naujo medinơs taros kombinato statyba, jo gamybinis pajơgumas išaugo iki
750 tǌkst. sąlyginiǐ vienetǐ šimto litrǐ talpos statiniǐ gamybos per metus.
1966 m. buvo pradơta statyti stambią Vakarǐ laivǐ remonto ƳmonĊ. Joje pirmieji
laivai pradơti remontuoti 1970 m. Buvo techniškai pertvarkoma Bandomoji laivǐ
remonto Ƴmonơ. 1967 m. Klaipơdos žvejybos uosto krantinơ pailginta iki
1728 metrǐ.
4.2.6. Darbuotojǐ rengimas
Pradiniu žuvǐ pramonơs kǌrimosi laikotarpiu jos darbuotojus daugiausia
sudarơ buvusieji pavieniai (keli šimtai) Baltijos jǌros žvejai. Jie neturơjo tolimosios
jǌrinơs žvejybos patirties. Reikơjo kvalifikuotǐ žmoniǐ, išmananþiǐ žvejybos
jǌrose ir vandenynuose specifiką. Pleþiant žuvǐ perdirbimo pramonĊ ir žvejybą
laivyno darbuotojǐ kontingentas nuolat buvo papildomas iš kitǐ SSRS respublikǐ
tolimojo plaukiojimo specialistais, techniniais darbuotojais. Pleþiamą žvejybos bei
žuvǐ perdirbimo sektoriǐ sunku buvo tokiu bǌdu aprǌpinti visǐ reikalingǐ
kvalifikacijǐ darbuotojais. Dơl to reikơjo organizuoti jǐ rengimą vietoje.
Klaipơdoje buvo Ƴsteigta Žvejybos mokykla ir Mokymo kombinatas (1945 m.),
Jǌreivystơs mokykla (1947 m.). Mokymo kombinatas 1953 m. buvo pertvarkytas Ƴ
Žuvǐ pramonơs darbuotojǐ tobulinimosi mokyklą. Šios mokymo Ƴstaigos žvejybos
laivynui rengơ kvalifikuotus visǐ klasiǐ jǌreivius, žvejybos meistrus, laivavedžius,
mechanikus, technikus, radistus. Taþiau jos nerengơ visǐ specialybiǐ, reikalingǐ
laivynui, darbuotojǐ. Tai darơ kitos SSRS specialiosios vidurinơs ir aukštosios
mokyklos. Sovietmeþiu išsiskyrơ Kaliningrado (Karaliauþiaus) techninis žuvǐ
pramonơs ir ǌkio institutas bei aukštosios Kaliningrado ir Murmansko jǌreivystơs
mokyklos, paruošĊ daugiausia specialistǐ, kurie sudarơ SSRS Vakarǐ baseino žuvǐ
pramonơs inžinieriǐ ir technikǐ branduolƳ.
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Lietuvos jǌrǐ žuvininkystơ išugdơ gabiǐ žvejybos ir žuvǐ perdirbimo
organizatoriǐ, laivǐ kapitonǐ, kitǐ šios ǌkio šakos specialistǐ: E. Urbonaviþiǐ,
B. Krištanaviþiǐ, A. Rakeviþiǐ, V. Maþiukyną, A. Tamkeviþiǐ, V. Michasko,
E. GraužinƳ, V. Rovbutą, P. Žaltauską, S. ŠilerƳ, Ž. Naujoką, A. Kulboką,
A. Valiukơną, V. Naujoką, L. Žvirzdiną ir kt. Didžioji jǐ dalis buvo baigĊ
Klaipơdos jǌreivystơs mokyklą arba buvusios SSRS aukštąsias mokyklas.
Žvejybai ir perdirbimui daug nusipelnơ buvĊs Lietuvos žuvǐ pramonơs
gamybinơs valdybos viršininkas, vơliau Lietuvos žuvǐ pramonơs gamybinio
susivienijimo generalinis direktorius E. Urbonaviþius, pirmasis po Lietuvos
nepriklausomybơs atgavimo Klaipơdos žuvǐ konservǐ gamyklos direktorius
A. Rakeviþius, žvejybos laivǐ kapitonas, žvejybos Ƴmoniǐ vadovas
B. Krištanaviþius, laivǐ kapitonai S. Šileris, P. Žaltauskas, A. Tamkeviþius ir kt.,
dirbĊ daugiausia galingo okeaninio žvejybos laivyno stambiǐ Ƴvairios paskirties
laivǐ, žvejojusiǐ Atlanto vandenyne, kapitonais.

4.3. Vidaus vandenǐ žuvininkystơ
Vidaus vandenyse sugaunama nedaug žuvǐ, bet jǐ reikšmơ didelơ. Vidaus
vandenyse sužvejotos vertingǐ rǌšiǐ žuvys šviežios tiekiamos vartotojams.
Siekiant plơsti vidaus vandenǐ žuvininkystĊ, jau sovietmeþiu buvo gausinami
žuvǐ ištekliai pleþiant žuvivaisos darbus, gerinama ištekliǐ apsauga, sudaromos
geresnơs sąlygos žuvǐ neršimui upơse ir ežeruose, statomi nauji žuvǐ auginimo
tvenkiniai. Taþiau pirmaisiais pokario metais vidaus vandenǐ žuvininkystơs
sistema nebuvo labai stabili.
Iki kolektyvizacijos natǌraliuose vidaus vandenyse žvejojo daugiausia
pavieniai žvejai. Karpiǐ auginimo tvenkiniai buvo nacionalizuoti ankstyvuoju
pokario laikotarpiu.
4.3.1. Administravimas
1945–1956 m. vidaus vandenǐ žuvininkystơs sritys buvo
administruojamos Ƴvairiǐ žinybǐ: Žuvǐ pramonơs ministerijos, Tarybiniǐ ǌkiǐ
ministerijos, ŽǋM, Žvejybos kolǌkiǐ sąjungos.
1957 m. spalio 19 d. to meto Vyriausybơ priơmơ nutarimą „Dơl
žuvininkystơs ǌkio reorganizavimo Respublikos vidaus vandenyse“. 1957–1958 m.
Lietuvos vidaus vandenǐ žuvininkystơs ǌkis buvo suvalstybintas.
1958 m. buvo Ƴsteigta Lietuvos LǋT vidaus vandenǐ eksploatacijos
valdyba. Vidaus vandenǐ eksploatacijos valdyba keitơ pavadinimus: Vidaus
vandenǐ žuvininkystơs valdyba prie Ministrǐ Tarybos, Žuvininkystơs valdyba
prie Ministrǐ Tarybos, 1986 m. pradžioje buvo Ƴkurtas Valstybinis žuvininkystơs
komitetas prie Ministrǐ Tarybos. Šis komitetas 1988 m. buvo pertvarkytas Ƴ
Lietuvos valstybinƳ kooperatinƳ žuvininkystơs susivienijimą, vơliau – asociaciją
„Žuvininkystơ“.
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4 lentelơ. Vadovaujanþios vidaus vandenǐ žuvininkystơs institucijos
1947–1991 m.
Pavadinimas
Ʋvairios žinybos (Žuvǐ pramonơs ministerija,
Tarybiniǐ ǌkiǐ ministerija, ŽǋM,
Žvejybos kolǌkiǐ sąjunga)
LǋT Vidaus vandenǐ eksploatacijos
valdyba
Vidaus vandenǐ žuvininkystơs valdyba
prie Ministrǐ Tarybos
Žuvininkystơs valdyba prie Ministrǐ
Tarybos

Institucijos
veiklos metai

Vadovai

Vadovavimo
laikotarpis

1947–1957

1958–1961

Edvardas ýipkus 1958–1960

1961–1965

Edvardas ýipkus 1961–1965

1965–1986

Edvardas ýipkus 1965–1970
Jonas Baravykas 1970–1986
Marijonas Kiela 1986–1988

Valstybinis žuvininkystơs komitetas prie
1986–1988
Ministrǐ Tarybos
Lietuvos valstybinis kooperatinis
1988–1991 Marijonas Kiela 1988–1991
žuvininkystơs susivienijimas
Asociacija „Žuvininkystơ“
1991-03–1991-05 Marijonas Kiela 1991–1991

4.3.2. Žvejǐ kolǌkiai
1940 m. birželio mơnesƳ SSRS okupavus Lietuvą, buvo Ƴsteigtas Kauno
žuvǐ ǌkis, kuriam priklausơ dar pirmuoju sovietmeþiu (1940–1941 m.) sukurtos
Nemuno žvejǐ artelơs. Lietuvoje buvo numatyta sukurti net 30 žvejǐ arteliǐ. Šis
darbas buvo išplơtotas antruoju sovietmeþiu.
1947 m. gegužơs mơnesƳ SSRS centriniai valdymo organai priơmơ
nutarimą dơl kolǌkiǐ organizavimo Lietuvos, Latvijos ir Estijos TSR. 1948 m.
kovo mơnesƳ sovietinơ Lietuvos valdžia paskelbơ nutarimą dơl kolektyviniǐ ǌkiǐ
organizavimo Lietuvoje. 1948–1949 m. buvo Ƴsteigta 14 vidaus vandenǐ ir
žvejybos Baltijos jǌroje žvejǐ kolǌkiǐ.
1950 m. pabaigoje buvo 14 žvejǐ kolǌkiǐ, 1955 m. – 12, 1960 m. – 3,
1965 m. – 1. Žvejǐ kolǌkis „Baltija“ (Klaipơdoje) išliko iki 1990 m. Žvejǐ
kolǌkiai 1948 m. sužvejojo 480 t, 1953 m. – 4100 t žuvǐ.
Tai buvo ǌkiskaitinơs Ƴmonơs, kurios žvejojo suvisuomenintomis gamybos
priemonơmis kolektyviai dirbdamos. Svarbiausiais jǐ uždavinys – plơtoti
visuomeninƳ ǌkƳ, didinti produkcijos pardavimo valstybei kiekius, tenkinti žvejǐ
materialinius ir kultǌrinius poreikius.
Nemaža jǐ dalis turơjo politinio atspalvio pavadinimus, pvz., Nidoje –
„Pasienietis“, Rusnơje – „Telmano“, Kintuose – „Rozos Liuksemburg“, Drevernoje –
„Kirovo“, Ignalinos apskr. – „Gegužơs pirmoji“ ir „Pergalơ“, Molơtǐ apskr. –
„Naujasis žvejys“, Palangoje – „Audra“, Šventojoje – „Žuvơdra“, Klaipơdoje –
„Banga“ ir „Baltijos žvejys“, Lazdijǐ apskr. – „Dzǌkija“.
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1948–1949 m. buvo Ƴsteigti žvejǐ kolǌkiai Kaune – „Nemunas“,
Skirsnemunơje – „Nemuno žvejys“.
Nemuno upơ iki Armenos žioþiǐ priklausơ kolǌkiui „Nemunas“, o nuo ten
iki Smalininkǐ – kolǌkiui „Nemuno žvejys“. Nemuno ruožas tarp Šilininkǐ ir
Rusnơs 14 m. priklausơ Rusnơs žuvininkystơs ǌkiui. 1954 m. kolǌkiai
„Nemunas“ ir „Nemuno žvejys“ buvo sujungti Ƴ vieną (administracinis centras
Kaune). 1960 m. jis buvo reorganizuotas Ƴ Kauno žuvininkystơs ǌkƳ, o 1970 m.
prijungtas prie Išlaužo žuvininkystơs ǌkio. Pradơjus limituoti (1960–1965 m.)
žiobriǐ, lašišǐ, karšiǐ, sterkǐ sugavimą, verslinơ žvejyba Nemuno žemupyje
sunyko.
Prie žemơs ǌkio kolǌkiǐ 1951–1953 m. buvo organizuotos 222 žuvininkystơs
brigados, kurioms buvo paskirta 35018 ha vidaus vandenǐ.
1953 m. Lietuvoje verslinei žvejybai buvo skirta 77 492 ha vandenǐ, iš jǐ
55 300 ha – respublikinơs reikšmơs, 22 192 ha – vietinơs reikšmơs žvejybai. Dar
41 300 ha vandenǐ verslinei žvejybai buvo skirta Kuršiǐ mariose.
Pajǌrio žvejǐ kolǌkiai, kaip ir vidaus vandenǐ, buvo pavaldǌs Lietuvos
respublikinei Žvejybos kolǌkiǐ sąjungai (pirmininkai E. ýipkus, F. Slepakovas).
Ši sąjunga 1954 m. buvo pertvarkyta Ƴ Žvejǐ kolǌkiǐ ir motoriniǐ žvejybos stoþiǐ
valdybą.
Iki 1958 m. vidaus vandenǐ žuvininkystơs sistema buvo gana chaotiška.
Kolǌkinơ žuvininkystơs forma nepasiteisino. 1957 m. rugsơjo 19 d. buvo priimtas
Vyriausybơs nutarimas „Dơl žuvininkystơs ǌkio reorganizavimo Respublikos
vidaus vandenyse“.
1958–1959 m. žvejǐ kolǌkiai buvo pertvarkomi Ƴ valstybinius
žuvininkystơs ǌkius. Baltijos pajǌrio žvejǐ kolǌkiai buvo sustambinti, aprǌpinti
jǌrǐ žvejybos priemonơmis. Kolǌkiai „Žuvơdra“ ir „Audra“ buvo panaikinti, o
„Bangos“ ir „Baltijos žvejo“ kolǌkiai sujungti Ƴ „Baltijos“ žvejǐ kolǌkƳ, pavaldǐ
Lietuvos gamybinei žuvǐ pramonơs valdybai. Šis kolǌkis 1970 m. turơjo
43 laivus (botus, tralerius, seinerius, dores). Baltijos kolǌkis 1969 m. sugavo
13,7 tǌkst. t žuvǐ (iš jǐ 10,8 tǌkst. t menkiǐ, 2,43 tǌkst. t strimeliǐ), 1980 m. –
20,3 tǌkst. t, 1983 m. – 18,2 tǌkst. t žuvǐ.
Buvusiǐ žuvininkystơs Ƴmoniǐ (Kauno, Vilniaus, Zarasǐ) bazơje Ƴkurti
Kauno, Meteliǐ, Telšiǐ, Ignalinos, Dǌkšto ežerǐ žuvininkystơs ǌkiai. Nuo
1958 m. jiems buvo nustatomi žuvǐ sugavimo kiekviename ežere planai,
numatytos žuvivaisos Ƴmoniǐ statybos vietos žuvivaisos bazơms sukurti.
1961 m. buvo 18 valstybiniǐ žuvininkystơs ǌkiǐ. Nuo 1965 m. jǐ skaiþius
mažai keitơsi: 1965–1968 m. laikotarpiu kasmet jǐ buvo po 22, 1969–1970 m. –
po 23, 1988 m. – 20, 1989 m. – 22 ǌkiai. Šie ǌkiai buvo pavaldǌs žuvininkystơs
valdybai. 1980 m. jie sugavo 5,73 tǌkst. t, 1985 m. – 7 tǌkst. t, 1987 m. –
7,91 tǌkst. t žuvǐ.
Žvejyba užsiimantys ǌkiai buvo daugiašakiai – laikơ antis, kiaules,
galvijus, augino grǌdinius augalus, daržoves ir kt.
Žuvininkystơs ǌkiai daugiausia sugaudavo karšiǐ, lynǐ, lydekǐ, vơgơliǐ,
karpiǐ, karosǐ, pǌgžliǐ, aukšliǐ.
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Didžioji dalis upơse sugautǐ žuvǐ buvo sužvejojama Nemune. Jame,
žemiau Smalininkǐ, ir Kuršiǐ mariose verslinĊ žvejybą reguliavo SSRS Žuvǐ
pramonơs ministerijos 1960 m. patvirtintos Žvejybos Baltijos baseine taisyklơs.
Mơgơjiška žvejyba buvo leidžiama 890 ežerǐ (61 700 ha). Šią žvejybą
reguliavo Medžiotojǐ ir žvejǐ draugija. 1970 m. pradžioje buvo 40 500 žvejǐ
mơgơjǐ – Medžiotojǐ ir žvejǐ draugijos nariǐ.
1987 m. Valstybiniam žuvininkystơs komitetui buvo pavaldǌs šie
žuvininkystơs ǌkiai: „Arnionys“ (Molơtǐ r.), „Arvydai“ (Vilniaus r.), „Daugai“
(Alytaus r.), „Dreverna“ (Klaipơdos r.), „Ignalina“ (Ignalinos r.), „Išlaužas“
(Prienǐ r.), „Kabeliai“ (Varơnos r.), „Kazlǐ Rǌda“ (Marijampolơ r.), „Kietaviškơs“
(Kaišiadoriǐ r.), „Kintai“ (Šilutơs r.), „Meteliai“ (Lazdijǐ r.), „Neringa“ (Neringos
m.), „Pajǌris“ (Kretingos r.), „Pasruojis“ (Telšiǐ r.), „Paupys“ (Raseiniǐ r.),
„Pavơžupis“ (Kelmơs r.), „Rokiškis“ (Rokiškio r.), „Rusnơ“ (Šilutơs r.),
„Šalþininkai“ (Šalþininkǐ r.), „Vasaknos“ (Zarasǐ r.).
„Baltijos“ žvejǐ kolǌkio, „Pajǌrio“ ir „Neringos“ žuvininkystơs ǌkiǐ laivai
žvejojo Baltijos jǌroje. 1980 m. jie sugavo 1,0 tǌkst. t, 1985 m. – 1,11 tǌkst. t
žuvǐ.
4.3.3. Tvenkiniǐ žuvininkystơ
Dirbtiniai tvenkiniai buvo kasami dar viduramžiais stambiǐ žemvaldžiǐ
dvaruose. Beveik išimtinai buvo veisiami karpiai. Tik Aukštadvaryje ir Trakǐ
Vokơje buvo auginami ir vaivorykštiniai upơtakiai.
1949 m. žuvininkystơs tvenkiniǐ plotas sudarơ 575 ha, juose buvo
išauginta 40 t prekiniǐ žuvǐ. Sparþiau tvenkiniǐ žuvininkystơ pradơta plơtoti nuo
1960 m. 1960–1975 m. laikotarpiu Žuvininkystơs valdybai pavaldžiǐ tvenkiniǐ
ǌkiǐ plotas padidơjo 10 kartǐ ir sudarơ 6450 ha. Vien 1971–1975 m. buvo
pastatyta 1530 ha naujǐ tvenkiniǐ. Apie 1970 m. daugiausia gơlǐjǐ vandenǐ žuvǐ
buvo sugaunama žuvininkystơs ǌkiǐ tvenkiniuose.
1988 m. 20 žuvininkystơs ǌkiǐ valdơ per 10,5 tǌkst. ha žuvininkystơs
tvenkiniǐ. Daliai jǐ, žvejojusiǐ ežeruose, buvo priskirti ežerai. Išlaužo
žuvininkystơs ǌkio (Prienǐ r.) Šilavoto skyriuje (specializuotas karpiǐ
veislininkystơs skyrius) buvo vykdoma karpiǐ selekcija.
1990 m. daugiausia žuvininkystơs tvenkiniǐ buvo Raseiniǐ, Kelmơs,
Vilniaus ir Rokiškio rajonǐ žuvininkystơs ǌkiuose.
Tvenkiniǐ statybai buvo skiriamos valstybinơs kapitalinơs investicijos.
Ekstensyvǐ žuvǐ auginimą keitơ intensyvus, grindžiamas granuliuotǐ pašarǐ,
trĊšimo, mechanizacijos priemoniǐ naudojimu. 1980–1985 m. prekiniǐ žuvǐ
išauginimas padidơjo nuo 2,03 tǌkst. t iki 3,36 tǌkst. t. Ganykliniǐ tvenkiniǐ
vidutinis produktyvumas išaugo nuo 400 kg/ha iki 822 kg/ha.
Didžioji dalis žuvininkystơs ǌkiǐ (išskyrus Neringos žuvininkystơs ǌkƳ)
vystơ ir žemơs ǌkio veiklą – antininkystĊ, augalininkystĊ bei gyvulininkystĊ.
Dalis gamino ir žolơs miltus.
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4.3.4. Žuvivaisa
Lietuvos vandens žuvǐ ištekliǐ praturtinimui nuo senǐ laikǐ skiriamas
deramas dơmesys. Apie 1873 m. Verkiuose (prie Vilniaus) buvo Ƴrengta pirmoji
žuvivaisos ir žuvǐ auginimo Ƴmonơ, o apie 1880 m. Trakǐ Vokơje (prie Vilniaus)
Ƴrengta dar viena Ƴmonơ. 1891 m. Ƴrengti tvenkiniai Gerkonyse (netoli Dǌkšto) ir
Antalieptơje (Zarasǐ r.). Žuvivaisos darbai buvo vykdomi kryptingai – steigiamos
žuvivaisos Ƴmonơs, kurios aprǌpindavo tvenkinius žuvǐ jaunikliais, bet dalis
jaunikliǐ buvo išleidžiama ir Ƴ atvirus vandens telkinius.
Žuvivaisos Ƴmonơs – tai Ƴmonơs, veisianþios vertingas žuvis ir auginanþios
jǐ jauniklius, vykdanþios Ƴvairius žuvǐ aklimatizavimo darbus, perkelianþios
vơžiagyvius, moliuskus iš vienǐ vandens telkiniǐ Ƴ kitus. Jos turi specialius
inkubatorius žuvims veisti, baseinus ir tvenkinius reproduktoriams laikyti ir žuvǐ
jaunikliams auginti. Dalyje jǐ dabar Ƴrengtos modernios uždaro ciklo vandens
apytakos sistemos.
Žuvǐ ištekliams natǌraliuose vandenyse gausinti 1963–1966 m. naujai
buvo pastatytos 4 žuvivaisos Ƴmonơs: Simno, Rusnơs, Žeimenos, Ignalinos.
1989 m. veikơ šios žuvivaisos Ƴmonơs: Trakǐ Vokơs (Ƴsteigta 1880 m.),
Ignalinos (1962 m.), Rusnơs (1962 m.), Simno (1964 m.), Žeimenos (1965 m.).
Žvejai mơgơjai pastatơ Laukystos ir Kapliǐ žuvivaisos Ƴmones. Pastaroji
ilgą laiką buvo Laukystos padalinys. Ʋmonơse buvo veisiamos vietinơs ir kitos iš
Vakarǐ ir Rytǐ Europos šaliǐ atvežtos žuvys.
1988 m. žuvǐ išteklius gamtiniuose vandenyse gausino 5 valstybinơs ir
2 medžiotojǐ ir žvejǐ draugijos žuvivaisos Ƴmonơs bei 10 žuvininkystơs ǌkiǐ. Šis
darbas buvo svarbus, nes naudojant chemines medžiagas žemơs ǌkyje, didơjant
besipleþianþiǐ pramonơs Ƴmoniǐ taršai, vidaus vandenǐ žuvǐ ištekliai pradơjo sparþiai
mažơti. Žuvivaisos darbai, finansuojami iš valstybơs biudžeto, padơjo stabilizuoti
žuvǐ ištekliǐ mažơjimą, nors ne visos bandomos Ƴveisti žuvys Lietuvoje prigijo.
Žuvivaisos Ƴmonơs nuo 1963 m. daugiausia veisơ peledes, žiobrius
seliavas, lydekas, lašišas, šlakius ir augino žuvǐ lervutes, mailiǐ, skirtus Ƴveisti
ežeruose ir upơse.

5. Žuvininkystơ nepriklausomoje Lietuvoje
(1990–2005 m.)
5.1. Žuvininkystơs administravimas
Lietuvos Respublikos Aukšþiausiajai Tarybai 1990 m. kovo 22 d. priơmus
Lietuvos Respublikos Vyriausybơs Ƴstatymą Nr. I-61 (Valstybơs žinios, 1990,
Nr. 11-330) buvo suformuota Lietuvos Respublikos Vyriausybơ. Šiame Ƴstatyme
nurodyta, kad ministerijos yra centrinơs Lietuvos Respublikos vykdomosios
valdžios institucijos ir pagal savo kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos
politiką.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 1990 m. birželio buvo pavesta
pertvarkyti veikianþias ministerijas ir žinybas pagal Lietuvos Respublikos
Konstitucijos nuostatas ir Vyriausybơs nustatytą ministerijǐ ir tarnybǐ sąrašą bei
pavaldumą. Visos sąjunginio pavaldumo Ƴmonơs tapo pavaldžios Lietuvos
Respublikos ministerijoms.
Nepriklausomos Lietuvos svarbiausias ekonomikos ir politikos tikslas
buvo pereiti nuo sovietinơs komandinơs planinơs prie rinkos ekonomikos, atkurti
privaþią nuosavybĊ. Šia kryptimi savo veiklą turơjo vykdyti ir ŽǋM. Pastaroji
pakeitơ sovietmeþiu buvusią ministeriją, Ƴsteigtą 1989 m. liepos mơnesƳ vietoj
Valstybinio agropramoninio komiteto.
ŽǋM buvo pavesta administruoti maisto ir žuvininkystơs ǌkƳ. Ministerijai,
be kitǐ uždaviniǐ, buvo svarbu sukurti privatǐ žemơs ir žuvininkystơs ǌkƳ.
5 lentelơ. Žuvininkystei vadovavusios žemơs ǌkio institucijos 1989–2005 m.
Pavadinimas
ŽǋM

Vadovai

Vadovavimo laikotarpis

Vytautas Knašys

1989-10-01–1991-02-26

Rimvydas Survila

1991-02-26–1992-12-31

Rimantas Karazija

1992-12-31–1994-09-26

Vytautas Einoris

1994-09-26–1996-12-16

Vytautas Knašys

1996-12-06–1996-12-19

Žemơs ir miškǐ ǌkio
ministerija

Vytautas Knašys

1996-12-19–1998-03-25

Edvardas Makelis

1998-03-25–1998-05-01

ŽǋM

Edvardas Makelis

1998-05-01–2000-11-09

KĊstutis Kristinaitis

2000-11-09–2001-09-21

Jeronimas Kraujelis

2001-09-21–2004-12-14

Kazimira Prunskienơ

Nuo 2004-12-15

Lietuvos Respublikos Vyriausybơs 1990 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 312
„Dơl vandens transporto ir žuvǐ pramonơs valdymo organǐ Ƴsteigimo“ ŽǋM
buvo pavesta Ƴsteigti Klaipơdoje jai pavaldǐ Žuvǐ pramonơs departamentą, kuris
privalơjo administruoti žuvǐ pramonơs ir ǌkio reikalus, atstovauti tarpvalstybinơse
institucijose. Turơjo bǌti parengti ir patvirtinti departamento nuostatai. 1990 m.
pabaigoje ŽǋM buvo Ƴsteigtas Žuvǐ pramonơs departamentas Klaipơdoje.
Ministerija pradơjo administruoti jǌrǐ ir vidaus vandenǐ žuvininkystĊ,
žuvǐ perdirbamąją pramonĊ. 1990–2000 m. laikotarpiu Žuvǐ pramonơs
departamento pavadinimas ne kartą buvo keiþiamas. 2000 metais Žuvininkystơs
departamentas buvo pavadintas Žuvininkystơs departamentu prie ŽǋM.
Nuo Žuvǐ pramonơs departamento Ƴkǌrimo dienos iki 1991 m. spalio
mơnesio jam vadovavo tolimojo plaukiojimo kapitonas A. Valiukơnas. Vơliau šiam
departamentui trumpai vadovavo A. Šinkus. 1992 m. sausio 8 d. žemơs ǌkio
ministro pavaduotoju–departamento direktoriumi buvo paskirtas A. Rusakeviþius.
Jam atsistatydinus, nuo 1995 m. lapkriþio 8 d. ŽǋM sekretoriumi–Žuvininkystơs
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departamento direktoriumi buvo paskirtas P. Kindurys. Ʋsteigus Lietuvos
Respublikos Žemơs ir miškǐ ǌkio ministeriją (ŽMǋM), o nuo 1998 m. – ŽǋM,
Žuvininkystơs departamento direktoriaus pareigas ơjo R. Survila (iki 1999 m. kovo),
V. Vaitiekǌnas (1999–2004 m.), A. Adomaitis (nuo 2004 m. liepos).
6 lentelơ. Žuvininkystơs departamento vadovai 1990–2005 m.
Pavadinimas
ŽǋM žuvǐ
pramonơs
departamentas
(Klaipơda)

Veiklos metai
1990–1991

Vadovai
Algimantas Jonas
Valiukơnas

Algimantas Šinkus

Vadovavimo laikotarpis
1990-11–1991-10
departamento direktorius;
1991-10–1991-11 ministro
pavaduotojas–departamento
direktorius
1991-11–1992-01 l. e. p.
departamento direktorius

ŽǋM žuvǐ
pramonơs (vơliau
žuvǐ) ǌkio
departamentas

1992–1995

Algirdas Rusakeviþius 1992-01–1995-11 ministro
pavaduotojas (ministerijos
sekretorius)–departamento
direktorius

ŽǋM žuvǐ ǌkio
departamentas

1995–1996

Povilas Kindurys

ŽMǋM (nuo
1998 m. ŽǋM)
žuvininkystơs
departamentas

1997–2001

Rimvydas Raimondas 1997-04–1999-03
Survila
departamento direktorius
Vytautas Vaitiekǌnas 1999-03–2000-08
departamento direktorius

Žuvininkystơs
departamentas prie
ŽǋM

nuo 2000

Vytautas Vaitiekǌnas
Aidas Adomaitis

1995-11–1997-02
ministerijos sekretorius–
departamento direktorius

2000-08–2004-06
departamento direktorius
nuo 2004-07 departamento
direktorius

ES senbuvơse valstybơse žuvininkystơs sektoriaus administravimas
priskirtas už žemơs ǌkƳ atsakingoms institucijoms. Pradơjus rengtis narystei ES,
Lietuvos Respublikos Vyriausybơ buvo priversta pertvarkyti žuvininkystơs
valdymą ir sukurti tokią žuvininkystơs administravimo sistemą, kuri atitiktǐ ES
reikalavimus valdant žuvǐ išteklius, žvejybą, akvakultǌrą, žuvǐ perdirbimą ir
prekybą bei sugebơtǐ surinkti duomenis ir koordinuoti pertvarkymą.
2000 m. birželio 27 d priimtame Lietuvos Respublikos žuvininkystơs
Ƴstatyme Nr. VIII-1756 (Žin., 2000, Nr. 56-1648) nustatyta, kad žuvininkystơs
sektoriǐ administruoja dvi institucijos – ŽǋM ir Aplinkos ministerija. Pagal
kompetenciją jǐ funkcijos yra šios:
x ŽǋM – žuvininkystơs politikos kǌrimas, šios šakos valstybinis
reglamentavimas ir ES bendrosios žuvininkystơs politikos
Ƴgyvendinimas bei žuvǐ ištekliǐ išsaugojimas ir jǐ kontrolơ jǌrǐ
vandenyse. Daugumą žuvininkystơs administravimo, žuvǐ ištekliǐ
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išsaugojimo ir kontrolơs funkcijǐ ŽǋM yra pavedusi vykdyti
Žuvininkystơs departamentui prie ŽǋM.
x Aplinkos ministerija – žuvǐ ištekliǐ išsaugojimo politikos kǌrimas
vidaus vandenǐ žuvininkystơs vandens telkiniuose, žvejybos taisykliǐ
kontrolơ žuvininkystơs vidaus vandens telkiniuose. Aplinkos
ministerijoje vidaus vandenǐ žuvininkystơs administravimo (žvejybos
kontrolơs) funkcijas vykdo Gamtos apsaugos departamentas
(direktorius L. Budrys) ir jo Gamtos ištekliǐ skyrius (V. Graiþiǌnas).

Ministerijos
sekretorius

Žuvininkystơs
atašơ

Finansǐ ir
apskaitos skyrius

Žvejybos Baltijos
jǌroje departamento
direktorius

Žvejybos
reguliavimo
skyrius

Žvejybos
kontrolơs
skyrius

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŽEMƠS ǋKIO MINISTERIJA

Žuvininkystơs departamentas
prie ŽǋM

Lietuvos valstybinis
žuvivaisos ir žuvininkystơs
tyrimǐ centras

GENERALINIS DIREKTORIUS

Teisơs ir personalo
skyrius

Generalinio direktoriaus
pavaduotojas

Žvejybos
Atlanto
vandenyne
kontrolơs ir
stebơsenos
skyrius

ES ir
tarptautiniǐ
reikalǐ
skyrius

Strateginio planavimo ir
mokslo
skyrius

Generalinio direktoriaus
pavaduotojas

Žuvǐ
rinkos
reguliavimo
skyrius

Akvakultǌros ir
vidaus
vandenǐ
skyrius

VšƲ „Žuvininkystơs
tyrimǐ laboratorija“
UAB „Klaipơdos
žuvǐ aukcionas

1 pav. Žuvininkystơs departamento prie ŽǋM valdymo struktǌra
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5.2. Žvejybos laivyno valdymas
1991 m. rugpjǌþio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybơs nutarimu
Nr. 347 susivienijimas „Litrybprom“ tapo pavaldus ŽǋM.
Tolimǐjǐ jǌrǐ žvejybos laivynas iki 1991 m. rugpjǌþio mơnesƳ Maskvoje
Ƴvykusio puþo buvo dvigubo pavaldumo. JƳ valdơ ŽǋM Žuvǐ pramonơs
departamentas ir buvusi SSRS žuvǐ ǌkio ministerija Maskvoje.
5.2.1. Lietuvos valstybinơ žvejybos laivyno Ƴmonơ „Jǌra“
1991 m. rugsơjo 9 d. Gamybinis susivienijimas „Litrybprom“ buvo
pavadintas Lietuvos valstybine žvejybos laivyno Ƴmone (VŽLƲ) „Jǌra“. Perơmus
šƳ laivyną, bet praradus žvejybos teises, turơtas pagal SSRS sutartis su
turtingomis žuvǐ ištekliǐ treþiomis šalimis, iškilo žvejybos kvotǐ skyrimo
Lietuvos valstybei problema. Trǌko lơšǐ aprǌpinti ir išlaikyti didelƳ laivyną.
Vidaus ir išorơs sąlygos lơmơ šalies socialinĊ ekonominiǐ procesǐ ir reformǐ
eigą. Visoje šalyje didơjo ekonominơ krizơ. Sumažơjo bendrasis nacionalinis
produktas. Kartu su gamybos smukimu didơjo infliacija (1991 m. – net
1163 proc.). Dơl gilios ekonominơs krizơs Lietuvos valstybơ negalơjo iš valstybơs
biudžeto skirti lơšǐ žvejybos kvotoms Ƴsigyti, laivyno eksploatavimo išlaidoms,
degalams, žvejǐ atlyginimams, laivǐ remontui ir kitoms išlaidoms. VŽLƲ „Jǌra“
nesugebơjo savarankiškai, be valstybơs paramos, nei efektyviai mažinti laivyno,
nei jo eksploatuoti. Tuo metu VŽLƲ „Jǌra“ turơjo 128 Ƴvairios paskirties laivus.
Okeaninơs žvejybos laivyne buvo 21 mažasis, 52 vidutiniai, 46 didieji traleriai,
5 plaukiojanþios bazơs, 4 refrižeratoriai. Po nepriklausomybơs atkǌrimo Lietuvai
nebuvo skirtos žvejybos kvotos buvusiuose susivienijimo „Litrybprom“
tradiciniuose žvejybos rajonuose, nes visas SSRS turơtas žvejybos teises ir
Ƴsipareigojimus perơmơ Rusijos Federacija.
1992 m. priimtas sprendimas grąžinti laivus iš Mauritanijos, Maroko
zonǐ, Ramiojo vandenyno ir kitǐ žǌklơs rajonǐ. Klaipơdos uoste kaupơsi vis
daugiau laivǐ, kuriuos reikơjo prižiǌrơti, išlaikyti Ƴgulas, nors jos ir nežvejojo.
Tuo paþiu didơjo VŽLƲ „Jǌra“ nuostoliai ir skolos. Todơl 1993 m. spalio mơnesƳ
buvo nusprĊsta laikinai išnuomoti 23 laivus. Taþiau ir išnuomojus dalƳ laivǐ,
ekonominơ VŽLƲ „Jǌra“ padơtis nepagerơjo. Kai kurie laivai už skolas buvo
areštuoti užsienio uostuose, sutriko laivǐ Ƴgulǐ aprǌpinimas maisto produktais,
atsiskaitymai už produkciją ir jǌreiviams už darbą.
1989 m. „Litrybprom“ dirbo 11,4 tǌkst., 1990 m. – 10,7 tǌkst. darbuotojǐ.
Ʋsteigus VŽLƲ „Jǌra“, jos darbuotojǐ skaiþius nuolat mažơjo: 1991 m. buvo
atleista 1021, 1992–1994 m. – 7158, 1995 m. – 3449, 1996 m. – 2415, 1997 m. –
194 darbuotojai. 1998 m. galutinai bankrutavusios Ƴmonơs likvidavimo metu joje
dirbo 18 darbuotojǐ.
Lietuvos Respublikos Vyriausybơs 1994 m. balandžio 21 d. nutarimu
Nr. 296 „Dơl Lietuvos valstybinơs žvejybos laivyno Ƴmonơs „Jǌra“
reorganizavimo ir privatizavimo“ buvo numatyta reorganizuoti (suskaidyti)
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privatizuojamą VŽLƲ „Jǌra“ Ƴ smulkesnius objektus. Todơl Vyriausybơs
Ƴpareigota ŽǋM sudarơ VŽLƲ „Jǌra“ reorganizavimo komisiją, Ƴ kurią Ƴơjo
Ekonomikos, Finansǐ, Socialinơs apsaugos, Susisiekimo ministerijǐ ir Lietuvos
Respublikos valstybơs kontrolơs departamento atstovai.
1994 m. gruodžio 30 d. buvo nusprĊsta, kad VŽLƲ „Jǌra“ dalƳ turto
(25 laivus) už skolas turi Ƴkeisti Žemơs ǌkio bankui. Šiam bankui atiteko ir
keletas VŽLƲ „Jǌra“ pastatǐ Klaipơdoje. Perdavus VŽLƲ „Jǌra“ turto dalƳ Žemơs
ǌkio bankui, jai dar liko 70 laivǐ ir daugelis kranto statiniǐ.
1995 m. sausio mơnesƳ valstybiniam akciniam Žemơs ǌkio bankui
perduodamo Ƴmonơs turto likutinơ vertơ buvo 150 mln. Lt, o vasario 1 d. buvo
paskelbtas Ƴmonơs bankrotas. VŽLƲ „Jǌra“ iš juridiniǐ asmenǐ registro buvo
išregistruota 2001 m.
Ʋsteigus VŽLƲ „Jǌra“, jos generaliniais direktoriais dirbo B. Krištanaviþius
(iki 1992 m. rugsơjo 17 d.), A. Norvaišas (iki 1993 m. balandžio 15 d.),
V. Trinkǌnas (iki 1993 m. spalio 30 d.), l. e. p. A. Paroþka (iki 1994 m. vasario 24 d.),
V. Stonkus (iki 1994 m. lapkriþio 23 d,), R. Zažeckis (iki 1995 vasario 15 d.),
S. Senkus (nuo 1995 m. vasario 15 d.).
VŽLƲ „Jǌra“ žlugimo procesas vyko sudơtingomis sąlygomis. Keliolika
kartǐ buo skelbtos laivǐ ir kito turto varžytynơs, laivai buvo parduodami
mažomis kainomis, dalis jǐ buvo išnuomoti užsienio subjektams, kurie juos
pernuomodavo, nebuvo atsiskaitoma su darbuotojais ir pan.
Šalies ǌkio ekonominơ reforma, nepalankios vidaus ir išorơs sąlygos, gili
viso Lietuvos ǌkio ekonominơ krizơ, bendras gamybos nuosmukis, didelơ
infliacija, prekybos sąlygǐ pokyþiai, sumažơjĊs daugumos šalies gyventojǐ
pragyvenimo lygis pagrindinơs jǌrǐ žaliavǐ tiekơjos Lietuvos VLŽƲ „Jǌra“
bankrotas labai pažeidơ nacionalinƳ žuvǐ ǌkƳ. Žuvǐ perdirbimo pramonơ buvo
priversta pradơti naudoti importinĊ žuvǐ žaliavą.
2005 m. 79,9 proc. žuvǐ Lietuvos žvejai sugavo Ƴvairiuose Atlanto
vandenyno žvejybos rajonuose, daugiausia – 81,1 proc. – Maroko ir Pietryþiǐ
Atlanto (Mauritanijos) ekonominơse zonose. Iš Atlanto vandenyne sugautǐ žuvǐ
anþiuviai sudarơ 16,9 proc., sardinơlơs – 15,5 proc., skumbrơs – 12 proc.,
krevetơs – 4,7 proc., jǌrǐ ešeriai – 1,9 proc. Taþiau iš Atlanto vandenyne
žvejojanþiǐ laivǐ Ƴ Klaipơdos uostą buvo pristatoma nežymi dalis sugautǐ žuvǐ
produkcijos, nes pagrindinơ dalis buvo realizuojama artimiausiose žvejybos
rajonams rinkose.
Pastaraisiais metais didžioji dalis žuvǐ perdirbamosios pramonơs žaliavǐ
yra importuojama. Kasmet iš Atlanto vandenyne žvejojanþiǐ laivǐ Ƴ Klaipơdos
uostą pristatoma tik 10–12 tǌkst. t žuvǐ.
5.2.2. Žvejyba Baltijos jǌroje
Sovietiniais laikais Lietuvos žvejai žvejojo visoje Baltijos jǌros buvusios
SSRS žvejybos zonoje (prie Lietuvos, Latvijos, Estijos, Kaliningrado) bei SSRS
jurisdikcijai priklausanþiose Baltijos jǌros dalyse. Kiekvienai žvejybos Ƴmonei
buvo skiriamos žvejybos kvotos konkreþioje jǌros akvatorijoje.
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SSRS priklausiusioje Baltijos jǌros dalyje žvejybą buvo reguliuojama
pagal SSRS Žuvǐ pramonơs ministerijos 1960 m. birželio mơnesƳ patvirtintas
Žvejybos Baltijos jǌroje taisykles. Žvejybos kvotas SSRS Baltijos jǌroje skyrơ
Tarptautinơ žvejybos Baltijos jǌroje komisija.
Po Lietuvos nepriklausomybơs atkǌrimo, pereinant iš centralizuotos
komandinơs Ƴ rinkos ekonomiką, susikǌrơ daug mažǐ žvejybos Ƴmoniǐ
(bendroviǐ ir individualiǐjǐ). Iki 2005 m. atviroje Baltijos jǌroje kasmet
žvejodavo 63–65 laivai, Baltijos jǌros Lietuvos priekrantơje (iki 20 m izobatos)
daugiau buvo žvejojama iš valþiǐ ir kitokiǐ laivǐ ne ilgesniǐ kaip 12 m. Žvejyba
priekrantơs vandenyse tapo svarbiu pajamǐ šaltiniu daliai žvejǐ.
Pertvarkant turtinơs nuosavybơs santykius, daugiausia žvejybos laivǐ
priklausơ žvejybos bendrovei „Baltija“. Jos laivai buvo suskirstyti Ƴ keturias
specializuotas grupes. Tai padơjo efektyviau išnaudoti technines galimybes
gaudant ir tiekiant žuvis Ƴ krantą bei jas perdirbant Ƴmonơse. 1995 m. žvejybos
bendrovơ „Baltija“rinkai pasiǌlơ 4848 t žuvǐ, iš jǐ vidaus rinkai – apie 20 proc.
sugautǐ šviežiǐ žuvǐ bei jǐ gaminiǐ, o kitą dalƳ eksportavo. Šios bendrovơs
šaldytuvai per parą galơjo užšaldyti apie 30 t šprotǐ arba strimeliǐ. Neršto metu
laivai jǐ sužvejodavo 40–60 t per parą, todơl dalies žuvǐ užšaldymui nepakako
techniniǐ pajơgumǐ.
Didžioji žuvǐ dalis buvo užšaldoma jǌroje, žuvǐ perdirbimo laivuose ir
pristatoma Ƴ krantą jau užšaldyta. Po Lietuvos nepriklausomybơs atkǌrimo buvo
pereita prie sistemos, kai Ƴ krantą atvežamos šviežios atšaldytos žuvys lede.
Sugautos žuvys iš traleriǐ buvo perkraunamos Ƴ laivus refrižeratorius, kuriuose
jos buvo sušaldomos Ƴ blokus. Taip paruoštos žuvys buvo parduodamos žuvǐ
perdirbimo arba didmeninơs prekybos Ƴmonơms.
Baltijos jǌroje žvejojusiǐ laivǐ talpa ir varikliǐ galia nedidelơ, dauguma jǐ
buvo pastatyti buvusios SSRS laivǐ statyklose 1956–1976 m. 2005 m. ES ir
Lietuvos nacionalinis biudžetas finansavo 20 žvejybos laivǐ nurašymą Ƴ metalo
laužą. Tik nedidelơ dalis žvejybos Ƴmoniǐ iki 2005 m. ekonomiškai sustiprơjo
tiek, kad joms užtektǐ nuosavǐ lơšǐ geresniems laivams pirkti.

5.3. Integracija Ƴ tarptautines organizacijas
Žlugus SSRS, Rusija perơmơ visas buvusios SSRS teises ir tarptautinius
Ƴsipareigojimus, dơl to, Lietuvai paskelbus nepriklausomybĊ, ji neteko teisinio
pagrindo Ƴ buvusios SSRS turơtas žvejybos kvotas. Teko skubiai pradơti derơtis
dơl narystơs regioninơse ir tarptautinơse žvejybą reguliuojanþiose organizacijose
bei su kitomis pakranþiǐ valstybơmis dơl susitarimǐ dơl bendradarbiavimo
žuvininkystơs srityje sudarymo.
Svarbiausias to meto tikslas buvo nors iš dalies išsaugoti turơtas žvejybos
teises ir kvotas. Taip pat buvo siekiama su užsienio valstybơmis pasikeisti
žvejybos kvotomis. Tai padơjo aprǌpinti gyventojus žuvimis, o žuvǐ perdirbimo
pramonĊ – žuvǐ ir kitǐ jǌros produktǐ žaliavomis. Bendradarbiavimas su
turinþiomis pažangią žuvǐ pramonĊ valstybơmis sudaro sąlygas perimti ir Ƴdiegti
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gerą patirtƳ žvejybos, žuvǐ perdirbimo, žuvǐ veisimo ir auginimo, produkcijos
saugojimo, specialistǐ rengimo, mokslo, visuomeniniǐ ir nevyriausybiniǐ
organizacijǐ veiklos srityse, panaudoti žuvininkystơs sektoriaus plơtrai užsienio
šaliǐ, tarptautiniǐ organizacijǐ techninĊ pagalbą.
Tuo metu Lietuva nepriklausơ ES, todơl nebuvo Ƴtraukta Ƴ sąrašą šaliǐ,
kurioms ES skirdavo sau iš Šiaurơs Vakarǐ Atlanto žvejybos organizacijos (angl.
North-West Atlantic Fisheries Organisation – NAFO) gautas žvejybos kvotas.
Kadangi Lietuvos laivynas SSRS laikotarpiu žvejojo NAFO reguliuojamame
žvejybos rajone, 1992 m. rugpjǌþio 18 d. prisijungus prie NAFO konvencijos,
Lietuva atgavo galimybĊ žvejoti šiame rajone jǌrǐ ešerius, krevetes, kalmarus,
paltusus kartu su Estija, Latvija ir Rusija. Minơtoms valstybơms bendras kvotas
pasidalyti Ƴ nacionalines pavyko tik 2000 m.
1992 m. liepos 14 d. Lietuva tapo Tarptautinơs Baltijos jǌros žvejybos
komisijos (angl. International Baltic Sea Fisheries Commission – IBSFC) nare
kartu prisijungdama ir prie konvencijos. Bǌdama šios komisijos narơ, kasmet
gaudavo menkiǐ, strimeliǐ, šprotǐ ir lašišǐ žvejybos Baltijos jǌros Lietuvos
ekonominơje zonoje kvotas.
Lietuva taip pat dalyvavo Šiaurơs Rytǐ Atlanto žvejybos komisijos (angl.
North-East Atlantic Fisheries Commission – NEAFC), Tarptautinơs jǌrǐ
tyrinơjimǐ tarybos (angl. International Council Exploration of the Sea – ICES),
Ekonominio bendradarbiavimo ir plơtros organizacijos veikloje bǌdama jǐ nare
arba stebơtoja.
Pastangos plơsti bendradarbiavimą žuvininkystơs srityje su užsienio
valstybơmis nenuơjo veltui: 1992 m. buvo pasirašyta sutartis su Kanada, 1993 m. –
su Europos Ekonomine Bendrija (EEB), JAV, Farerǐ salomis, priklausanþiomis
Danijai (nuo 1948 m. turinþiomis vidinĊ autonomiją), Švedija ir Suomija, 1996 m. –
ES, 1999 m. – Rusija, 2004 m. – Mauritanija.
Lietuva jau nuo 1991 m. pradơjo dalyvauti Jungtiniǐ Tautǐ maisto ir
žemơs ǌkio organizacijos (angl. Food and Agricultural Organisation – FAO)
žuvininkystơs komiteto (Committee on Fisheries – COFI), Maisto kodekso
komisijos (angl. Codex Alimentarius Commission), Pasaulinơs sveikatos
organizacijos (angl. World Health Organisation – WHO) organizuojamose
priemonơse.
Buvo siekiama pasirašyti tarptautines sutartis dơl žvejybos santykiǐ su
turtingomis žuvǐ ištekliǐ Vakarǐ Afrikos valstybơmis (Mauritanija, Maroku ir
kt.).
Iki nepriklausomybơs atkǌrimo Lietuvos laivai žvejojo NEAFC
reguliuojamoje akvatorijoje, taþiau po nepriklausomybơs atkǌrimo Lietuva dơl
objektyviǐ priežasþiǐ negalơjo Ƴstoti Ƴ šią organizaciją.
Dalis Lietuvos žvejybos Ƴmoniǐ komerciniǐ susitarimǐ pagrindais
(perkant licencijas) žvejojo Vakarǐ Afrikos valstybiǐ – Mauritanijos ir Maroko
ekonominơse zonose.
Lietuvos laivai žvejoja Mauritanijos Islamo Respublikos ir Maroko
ekonominơse zonose pagal ES ir šiǐ valstybiǐ tarpusavio susitarimus dơl
žvejybos. 2004 m. Mauritanijos vandenyse sugauta beveik 119 tǌkst. t pelaginiǐ
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žuvǐ (76 proc. visǐ atvirose jǌrose sužvejotǐ žuvǐ), 2005 m. – 78 tǌkst. t
(58 proc.). Nuo 2004 m. rudens Lietuvos laivai pradơjo žvejybą prie Maroko
krantǐ.
1997 m. Norvegija vienašališkai Lietuvai suteikơ teisĊ keliems laivams (ne
daugiau kaip 5) žvejoti krevetes Norvegijos išskirtinơs ekonominơs zonos
Svalbardo žvejybos rajone (Barenco jǌroje). Visǐ laivǐ žvejybos laikotarpis
negali viršyti 647 žvejybos dienǐ per metus.
Derantis dơl Ƴstojimo Ƴ ES, Lietuvai buvo keliama sąlyga – perduoti
Europos Komisijai teisĊ atstovauti Lietuvos žuvininkystơs interesams
tarptautinơse konvencijose ir regioninơse organizacijose. Taþiau Lietuva siekơ,
kad, Ƴstojus Ƴ ES, jai bǌtǐ garantuota teisơ atstovauti šalies žvejybos interesams
atitinkamose ES struktǌrose.
Nuo Ƴstojimo Ƴ ES dienos Lietuva perleido Europos Komisijai teisĊ
atstovauti Lietuvos žuvininkystơs interesams tarptautinơse konvencijose ir
regioninơse organizacijose. Kartu buvo denonsuotas Lietuvos Respublikos
susitarimas su ES dơl bendradarbiavimo žuvininkystơs srityje. Taþiau buvo
sutarta, kad iki Ƴstojimo Ƴ ES Lietuvai IBSFC skiriama žvejybos kvotǐ dalis, nuo
bendro leistino Baltijos jǌroje sugauti limituojamǐ žuvǐ kiekio, išliktǐ
nepakitusi.
Derybǐ metu buvo siekiama, kad ES, pasipildžiusi naujomis narơmis ir
todơl gavusi iš regioniniǐ žvejybos organizacijǐ (NAFO, IBSFC) didesnes
žvejybos kvotas, skirtǐ Lietuvai didesnƳ žvejybos dienǐ limitą, suteiktǐ teisĊ
didesniam laivǐ skaiþiui žvejoti ir atsižvelgtǐ Ƴ kitus, su žvejyba susijusius,
Lietuvos interesus.
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1. Atlanto vandenyno žvejybos rajonai
Pagrindiniai Lietuvos laivyno žvejybos rajonai Atlanto vandenyne yra
NAFO ir NEAFC reguliuojamos akvatorijos, Svalbardo žvejybos rajonas
(Norvegijos išskirtinơs ekonominơs zonos vandenys) bei Mauritanijos Islamo
Respublikos ir Maroko Karalystơs išskirtinơs ekonominơs zonos.
Atlanto vandenyne 2005 m. iš viso žvejojo 13 žvejybos laivǐ,
priklausanþiǐ 5 Ƴmonơms: UAB „Anuva“, UAB „Atlantic High Sea Fishery
Company“, UAB „Baltlanta“, UAB „Norgertus“ ir UAB „Seivalas“.
Mauritanijos išskirtinơje ekonominơje zonoje Lietuvos laivai žvejojo pagal
Europos Bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žuvininkystơs susitarimą,
o Maroko vandenyse – pagal privaþius susitarimus.
Lietuva 1992 m. prisijungơ prie konvencijos dơl bǌsimo daugiašalio
bendradarbiavimo žvejojant Šiaurơs Vakarǐ Atlante, pasirašytos 1978 m. spalio
24 d. Otavoje. Vadovaujantis šios konvencijos II str., buvo Ƴkurta NAFO. NAFO
reguliuojamoje akvatorijoje yra limituojama šiǐ žuvǐ ir kitǐ vandens gyvǌnǐ rǌšiǐ
žvejyba: menkiǐ, jǌrǐ ešeriǐ, amerikiniǐ, geltonuodegiǐ ir raudonǐjǐ plekšniǐ,
stinteniǐ, juodǐjǐ otǐ ir kalmarǐ. Gaudant krevetes yra limituojamos žvejybos
pastangos (žvejybos dienǐ skaiþius). Nuo 1994 m. Lietuvos laivai NAFO rajone
daugiausia žvejojo krevetes. 2000 m. Šiaurơs Vakarǐ Atlante žvejojo 3 Ƴmonơms
priklausantys 7 Lietuvos laivai, kurie iš viso sugavo 3595 t kreveþiǐ. Lietuvos
laivai pradơjo naujǐ žuvǐ rǌšiǐ (juodǐjǐ (Grenlandijos) paltusǐ ir jǌrǐ ešeriǐ)
žvejybą NAFO rajone. 2001 m. jame sugauta 7596 t žuvǐ, 2002 m. – 10948 t,
2003 m. – 11671 t, 2004 m. – 8644 t. Kadangi iki Ƴstojimo Ƴ ES Lietuva buvo
visateisơ NAFO narơ, jai pavyko išsaugoti žvejybos šiame rajone teises. Pagal
NAFO taisykles kiekviename laive, žvejojanþiame šiame rajone, privalo bǌti
nepriklausomas stebơtojas, registruojantis visus duomenis apie žvejybą (žvejybos
Ƴrankiǐ matmenis, žvejybos pastangas, žuvǐ perdirbimą, žvejybos sąlygas ir kt.).
Jis teikia ataskaitas apie kiekvieną laivo reisą. Lietuvos laivuose nuo 1999 m.
vasario mơnesio pradơjo dirbti Lietuvos stebơtojai. Departamentas renka iš
stebơtojǐ gaunamus duomenis, juos apibendrina ir siunþia NAFO sekretoriatui.
2005 m. NAFO rajone žvejojo 3 laivai, kurie iš viso sugavo 5321 t žuvǐ, iš jǐ
3940 t kreveþiǐ, 1168 t jǌrǐ ešeriǐ, 77 t juodǐjǐ (Grenlandijos) paltusǐ, 50 t rajǐ,
46 t ilgauodegiǐ ir 39 t kitǐ žuvǐ.
Iki Ƴstojimo Ƴ ES Lietuvos laivai NEAFC reguliuojamoje akvatorijoje
žvejojo besikooperuojanþios su NEAFC valstybơs teisơmis. 2000 m. šiame rajone
žvejojo 2 Lietuvos laivai, kurie sugavo 8347 t žuvǐ, iš jǐ 6257 t jǌrǐ ešeriǐ.
2001 m. NEAFC reguliuojamoje akvatorijoje žvejojo jau 6 laivai. 5 laivai – jǌrǐ
ešerius ir skumbres, 1 laivas šiame rajone pradơjo giliavandeniǐ žuvǐ (grenadieriǐ,
melsvǐjǐ molvǐ, juodǐjǐ kardžuviǐ, šunrykliǐ, talismanǐ ir kt.) žvejybą. Iš viso
2001 m. sugauta 18712 t žuvǐ, 2002 m. – 18781 t, 2003 m. – 16254 t, 2004 m. –
5346 t. Taþiau, Ƴstojusi Ƴ ES, Lietuva neteko žvejybos teisiǐ šiame rajone. Kadangi
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Lietuvai iki Ƴstojimo Ƴ ES nepavyko tapti NEAFC nare, jai nebuvo skirta jǌrǐ
ešeriǐ, kuriǐ šiame rajone sugaunama daugiausia, kvota. Giliavandeniǐ žuvǐ rǌšiǐ
kvotos, lyginant su Lietuvos laivǐ sugavimais 2002–2003 m., buvo sumažintos
daugiau kaip 10 kartǐ. Norint ir toliau tĊsti jǌros ešeriǐ žvejybą Šiaurơs Rytǐ
Atlante, Lietuvai liko galimybơ tai daryti tik pasikeiþiant kvotomis su kitomis
valstybơmis narơmis. 2005 m. Lietuva su Vokietija apsikeitơ neišnaudotomis
kvotomis. Šprotǐ žvejybos Baltijos jǌroje kvotas Lietuva iškeitơ Ƴ jǌrǐ ešeriǐ ir
amerikiniǐ polakǐ kvotas. NEAFC reguliuojamoje akvatorijoje žvejojo 2 Lietuvos
laivai, kurie sugavo 2407 t žuvǐ, iš jǐ 1027 t jǌrǐ ešeriǐ, 736 t Berdo velniagalviǐ,
272 t grenadieriǐ, 149 t rudagalviǐ menkiǐ.
Jǌrǐ ešeriai migruoja – vasaros metu jie paprastai sutinkami NEAFC
reguliuojamoje akvatorijoje, po to migruoja Ƴ NAFO reguliuojamą akvatoriją,
vơliau – Ƴ Grenlandijos vandenis. 2005 m. Lietuvos žvejai Grenlandijos
vandenyse sugavo 163 t ešeriǐ.
Barenco jǌros Svalbardo žvejybos rajone Lietuva pasinaudojo Norvegijos jai
suteiktomis žvejybos galimybơmis. 2000 m. šiame rajone sugauta apie 3000 t
kreveþiǐ, 2001 m. – 2645 t, 2002 m. – 3319 t. Po to ơmơ kilti kuro kainos, o
kreveþiǐ kaina mažơjo, todơl 2003 m. buvo sugauta tik 1653 t, 2004 m. – 2111 t.
2005 m. šiame rajone žvejojo 2 Lietuvos laivai, kurie iš viso sugavo 1920 t kreveþiǐ.
Mauritanijos Islamo Respublikos išskirtinơs ekonominơs zonos vandenyse
tolimojo plaukiojimo Lietuvos žvejybos laivai žvejoja apie 40 metǐ. Nuo 1993 m.
Lietuva derơjosi su Mauritanija dơl dvišalio susitarimo dơl bendradarbiavimo
žvejybos srityje sudarymo, taþiau jo pasirašyti nepavyko iki 2004 m. 2000 m. šios
Afrikos valstybơs vandenyse žvejojo tik 1 Lietuvos žvejybos laivas, kuris sugavo
18100 t žuvǐ. Dalis žvejojusiǐ laivǐ buvo pakeitĊ Lietuvos vơliavą Ƴ Kipro ir
Maltos vơliavas. Lietuva buvo suinteresuota pasirašyti dvišalƳ žuvininkystơs
susitarimą su Mauritanijos Islamo Respublika. Pasirašius susitarimą didžioji dalis
Lietuvos žvejybos laivǐ, plaukiojanþiǐ su svetimǐ valstybiǐ vơliavomis, bǌtǐ
sugrƳžĊ Ƴ Lietuvos laivǐ registrą. Nors derybos dơl susitarimo pasirašymo užsitĊsơ,
Žuvininkystơs departamentui prie ŽǋM pavyko pasiekti, kad dalis laivǐ grƳžtǐ su
Lietuvos vơliava. 2001 m. Mauritanijos Islamo Respublikos išskirtinơje
ekonominơje zonoje jau žvejojo 6 Lietuvos laivai, kurie sugavo 110000 t žuvǐ.
2002 m. Mauritanijos vandenyse sugauta 106434 t žuvǐ, 2003 m. – 111567 t.
2004 m. vasario 26 d. buvo pasirašyta Mauritanijos ir Lietuvos susitarimas dơl
bendradarbiavimo žvejybos srityje. Iki Ƴstojimo Ƴ ES Lietuvos laivai žvejojo
Mauritanijos išskirtinơje ekonominơje zonoje pagal privaþius susitarimus. 2004 m.
dalis laivǐ jau pradơjo žvejoti pagal Europos Bendrijos (EB) ir Mauritanijos
Islamo Respublikos dvišalƳ susitarimą dơl žvejybos, o dalis laivǐ ir toliau žvejojo
pagal privaþius susitarimus, kadangi licencijǐ pagal galiojusƳ ES ir Mauritanijos
susitarimą visiems laivams neužteko. Iš viso 2004 m. Mauritanijos vandenyse
sugauta 118997 t. 2005 m. Europos Bendrijai papildomai gavus dar 10 pelaginiǐ
žuvǐ žvejybai skirtǐ žvejybos licencijǐ, visi 8 Lietuvos laivai žvejojo pagal EB ir
Mauritanijos Islamo Respublikos dvišalƳ žuvininkystơs susitarimą ir iš viso sugavo
76367 t žuvǐ (daugiausia stauridžiǐ, afrikiniǐ skumbriǐ ir sardinơliǐ).
2004 m. Lietuvos laivai pagal komercines kvotas pradơjo žvejybą Maroko
vandenyse, kuriuose tais metais sugavo 8651 t žuvǐ (daugiausia stauridžiǐ ir
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skumbriǐ). 2005 m. Maroko vandenyse žvejojo jau 5 Lietuvos laivai, jie sugavo
38509 t žuvǐ (daugiausia stauridžiǐ, afrikiniǐ skumbriǐ ir sardinơliǐ).
Visi Lietuvos tolimojo plaukiojimo žvejybos laivai per 2005 m. sužvejojo
124691 t žuvǐ.

2 pav. FAO žvejybos rajonai
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3 pav. ICES žvejybos rajonai
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4 pav. NAFO žvejybos rajonai
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5 pav. CECAF žvejybos rajonai
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2. Baltijos jǌra
Baltijos jǌra – Atlanto vandenyno dalis. Jos plotas be salǐ – 419 000 km2.
Giliausia vieta – Landsorto Ƴdauba, kurios gylis – 459 m. Vidutinis gylis – apie
50 m. Vandens tǌris yra 22 000 km3. Arþiausiai Lietuvos krantǐ yra Gotlando
duburys (249 m), kurio rytinis šlaitas priklauso Lietuvos ekonominei zonai.
Baltijos jǌra plyti tarp 65o 56ƍ ir 54o 56ƍ šiaurơs platumos lygiagreþiǐ, t. y.
iš pietǐ Ƴ šiaurĊ nusidriekia per 1200 km.
Ʋ Baltijos jǌrą Ƴteka apie 250 upiǐ, kurios vidutiniškai per metus atneša
440 km3 gơlo vandens. Iš Šiaurơs jǌros Ƴ Baltiją per metus vidutiniškai patenka
nuo 200 iki 1200 km3 vandens, o iš Baltijos Ƴ Šiaurơs jǌrą – apie 1200–1700 km3.
Nuo Kategato sąsiaurio iki centrinơs Baltijos dalies druskingumas
sumažơja nuo 30–32 ‰ iki 7–8 ‰. Suomijos ir Botnijos Ƴlankos druskingumas
tesiekia 2,5–4 ‰. Yra sąsiauriǐ ir užutekiǐ, kuriuose vanduo visiškai gơlas. Jǌrai
bǌdingas horizontalus ir vertikalus druskingumo pasiskirstymas, t. y. didơjant
jǌros gyliui, didơja druskingumas.
Baltijos jǌra yra vidiniǐ jǌrǐ tipo viena gơliausiǐ pasaulio jǌrǐ. Ji labai
jautri teršimui, išsivalo gana lơtai.
Prie Baltijos jǌros yra devynios valstybơs, iš jǐ aštuonios priklauso ES
(Danija, Švedija, Vokietija, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija, Suomija) ir Rusijos
Federacijos Kaliningrado (Karaliauþiaus) sritis. Yra keletas dideliǐ salǐ:
Zelandijos (Danija) – 7016 km2, Gotlando (Švedija) – 2960 km2, Saremos
(Estija) – 2671 km2.

2.1. Lietuvos Respublikos teritorinơ jǌra ir išskirtinơ
ekonominơ zona
Jungtiniǐ Tautǐ Jǌrǐ teisơs konvencija (2 sk. 3 str.) nurodo, kad kiekviena
valstybơ turi teisĊ nustatyti savo teritorinơs jǌros plotƳ, neviršijantƳ 12 jǌrmyliǐ,
matuojamą nuo baziniǐ linijǐ, nustatytǐ pagal šią Konvenciją. Išorinơ teritorinơs
jǌros riba yra linija, kurios kiekvienas taškas yra nutolĊs nuo artimiausio bazinơs
linijos taško per nuotolƳ, lygǐ teritorinơs linijos ploþiui.
Atgavus nepriklausomybĊ, Lietuva Ƴgijo savo nacionalinĊ žvejybos zoną.
Lietuvos Respublikos teritoriniai vandenys ir išskirtinơ ekonominơ zona jǌroje
sudarơ 7000 km2, t. y. apie 2 proc. viso Baltijos jǌros ploto.
Lietuvos Respublikos Vyriausybơ 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu
Nr. 1597 „Dơl Lietuvos Respublikos teritorinơs jǌros, gretutinơs zonos,
išskirtinơs ekonominơs zonos ir kontinentinio šelfo ribǐ patvirtinimo ir pavedimo
ministerijoms ir vyriausybơs Ƴstaigoms perengti reikiamus teisơs aktus“ nustatơ
Pasaulinơje geodeziniǐ koordinaþiǐ sistemoje (WGS-84) teritorinơs jǌros,
išskirtinơs ekonominơs zonos ir kontinentinio šelfo bei gretutinơs zonos ribas.
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7 lentelơ. Baltijos jǌros kranto bazinơ linija (vidinơ riba)
Taškǐ Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Taškǐ geodezinơs koordinatơs
B (q ') N*
L (q ') E**
56q 04, 148'
21q 03, 858'
55q 55, 246'
21q 02, 689'
55q 43, 631'
21q 04, 562'
55q 37, 780'
21q 06, 398'
55q 32, 545'
21q 05, 913'
55q 23, 165'
21q 02, 078'
55q 16, 850'
20q 57, 223'

* Šiaurơs platuma. ** Rytǐ ilguma.

8 lentelơ. Valstybơs siena su Rusijos Federacija (pietinơ riba)
Taškǐ Nr.
7
14

Taškǐ geodezinơs koordinatơs
B (q ') N
L (q ') E
55q 16, 850'
20q 57, 223'
55q 23, 040'
20q 39, 227'

9 lentelơ. Valstybơs siena su Latvijos Respublika (šiaurinơ riba)
Taškǐ Nr.
1
8

Taškǐ geodezinơs koordinatơs
B (q ') N
L (q ') E
56q 04, 148'
21q 03, 858'
56q 02, 725'
20q 42, 583'

10 lentelơ. Teritorinơs jǌros išorinơ riba (išorinơ valstybơs siena)
Taškǐ Nr.
8
9
10
11
12
13
14

Taškǐ geodezinơs koordinatơs
B (q ') N
L (q ') E
56q 02, 725'
20q 42, 583'
55q 54, 934'
20q 41, 361'
55q 43, 507'
20q 43, 333'
55q 38, 142'
20q 45, 228'
55q 33, 896'
20q 44, 911'
55q 27, 330'
20q 42, 325'
55q 23, 040'
20q 39, 227'
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11 lentelơ. Išskirtinơs ekonominơs zonos ir kontinentinio šelfo riba tarp
Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos
Taškǐ Nr.
14
22
23
24

Taškǐ geodezinơs koordinatơs
B (q ') N

L (q ') E

55q 23, 040'
55q 38, 175'
55q 55, 420'
55q 55, 921'

20q 39, 227'
19q 55, 466'
19q 02, 805'
19q 01, 268'

12 lentelơ. Išskirtinơs ekonominơs zonos ir kontinentinio šelfo riba tarp
Lietuvos Respublikos ir Švedijos Karalystơs
Taškǐ Nr.
24
25
26
27
28

Taškǐ geodezinơs koordinatơs
B (q ') N

L (q ') E

55q 55, 921'
55q 57, 300'
55q 58, 867'
56q 02, 433'
56q 02, 725'

19q 01, 268'
19q 03, 983'
19q 04, 817'
19q 05, 600'
19q 05, 783'

13 lentelơ. Išskirtinơs ekonominơs zonos ir kontinentinio šelfo riba tarp
Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos
Taškǐ Nr.
8
28

Taškǐ geodezinơs koordinatơs
B (q ') N
56q 02, 725'
56q 02, 725'

L (q ') E
20° 42, 583'
19q 05, 783'

14 lentelơ. Lietuvos Respublikos gretutinơs zonos ribǐ lǌžio taškǐ koordinatơs
Taškǐ Nr.
15
16
17
18
19
20
21

Taškǐ geodezinơs koordinatơs
B (q ') N
56q 02, 504'
55q 54, 560'
55q 43, 321'
55q 38, 443'
55q 35, 188'
55q 31, 443'
55q 29, 486'

L (q ') E
20° 21, 152'
20° 20, 040'
20° 22, 107'
20° 24, 052'
20° 23, 885'
20° 22, 504'
20° 21, 371'
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6 pav. Lietuvos Respublikos išskirtinơ ekonominơ zona
(Lietuvos Respublikos Vyriausybơs 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 1597)

2.2. Baltijos jǌros žvejybos rajonai
ICES Baltijos jǌrą suskirstơ Ƴ 11 žvejybos rajonǐ – nuo 22 iki 32 imtinai
(Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 3880/91 ir (EB) Nr. 88/98, Komisijos
reglamentas (EB) Nr. 448/2005), Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005).
Geografiniai žvejybos rajonai matuojami pagal WGS84 koordinaþiǐ sistemą.
22 rajonas
Vandenys, kuriuos riboja linija nuo Hasenore Head (56°09' šiaurơs
platumos, 10° 44' rytǐ ilgumos) rytinơje Jutlandijos pusiasalio pakrantơje iki
Gniben Point (56° 01' šiaurơs platumos, 11° 18' rytǐ ilgumos) vakarinơje
Zelandijos salos pakrantơje; palei Zelandijos salos vakarinĊ ir pietinĊ
pakrantes iki taško, esanþio 12° 00' rytǐ ilgumos; tiesiai Ƴ pietus iki Falsterio
salos; palei Falsterio salos rytinĊ pakrantĊ iki Gedser Odde (54° 34' šiaurơs
platumos, 11° 58' rytǐ ilgumos); tiesiai Ƴ rytus iki taško, esanþio 12° 00' rytǐ
ilgumos; tiesiai Ƴ pietus iki Vokietijos pakrantơs; pietvakariǐ kryptimi palei
Vokietijos pakrantĊ ir rytinĊ Jutlandijos pusiasalio pakrantĊ iki pradinio
taško.
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23 rajonas
Vandenys, kuriuos riboja linija nuo Gilbjerg Head (56° 08' šiaurơs
platumos, 12° 18' rytǐ ilgumos) šiaurinơje Zelandijos salos pakrantơje iki
Kullen (56° 18' šiaurơs platumos, 12° 28' rytǐ ilgumos) Švedijos pakrantơje;
pietǐ kryptimi palei Švedijos pakrantĊ iki Falsterbo švyturio (55° 23' šiaurơs
platumos, 12 50' rytǐ ilgumos); per Eresǌno (Sound) sąsiaurio pietines žiotis
iki Stevnso švyturio (55° 19' šiaurơs platumos, 12° 28' rytǐ ilgumos)
Zelandijos salos pakrantơje; šiaurơs kryptimi palei rytinĊ Zelandijos salos
pakrantĊ iki pradinio taško.
24 rajonas
Vandenys, kuriuos riboja linija nuo Stevnso švyturio (55° 19' šiaurơs
platumos, 12° 28' rytǐ ilgumos) rytinơje Zelandijos salos pakrantơje per
Eresǌno (Sound) sąsiaurio pietines žiotis iki Falsterbo švyturio (55° 23'
šiaurơs platumos, 12° 50' rytǐ ilgumos) Švedijos pakrantơje; palei pietinĊ
Švedijos pakrantĊ iki Sandhammaren švyturio (55° 24' šiaurơs platumos,
14° 12' rytǐ ilgumos); toliau iki Hammerodde švyturio (55° 18' šiaurơs
platumos, 14° 47' rytǐ ilgumos) šiaurinơje Bornholmo salos pakrantơje; palei
vakarinĊ ir pietinĊ Bornholmo salos pakrantes iki taško, esanþio 15° 00' rytǐ
ilgumos; tiesiai Ƴ pietus iki Lenkijos pakrantơs; vakarǐ kryptimi palei
Lenkijos ir Vokietijos pakrantes iki taško, esanþio 12° 00' rytǐ ilgumos;
tiesiai Ƴ šiaurĊ iki taško, esanþio 54° 34' šiaurơs platumos ir 12° 00' rytǐ
ilgumos; tiesiai Ƴ vakarus iki Gedser Odde (54° 34' šiaurơs platumos, 11° 58'
rytǐ ilgumos); palei rytinĊ ir šiaurinĊ Falsterio salos pakrantes iki taško,
esanþio 12° 00' rytǐ ilgumos; tiesiai Ƴ šiaurĊ iki pietinơs Zelandijos salos
pakrantơs; vakarǐ ir šiaurơs kryptimi palei vakarinĊ Zelandijos salos pakrantĊ
iki pradinio taško.
25 rajonas
Vandenys, kuriuos riboja linija nuo rytinơs Švedijos pakrantơs taško,
esanþio 56° 30' šiaurơs platumos, einanti tiesiai Ƴ rytus iki Elando (Öland)
salos vakarinơs pakrantơs; per pietinĊ Elando (Öland) salos dalƳ iki taško
rytinơje pakrantơje, esanþio 56° 30' šiaurơs platumos, Ƴ rytus iki 18° 00' rytǐ
ilgumos; tiesiai Ƴ pietus iki Lenkijos pakrantơs; vakarǐ kryptimi palei
Lenkijos pakrantĊ iki taško, esanþio 15° 00' rytǐ ilgumos; tiesiai Ƴ šiaurĊ iki
Bornholmo salos; palei pietinĊ ir vakarinĊ Bornholmo salos pakrantes iki
Hammerodde švyturio (55° 18' šiaurơs platumos, 14° 47' rytǐ ilgumos); iki
Sandhammaren švyturio (55° 24' šiaurơs platumos, 14° 12' rytǐ ilgumos)
pietinơje Švedijos pakrantơje; šiaurơs kryptimi palei rytinĊ Švedijos pakrantĊ
iki pradinio taško.
26 rajonas
Vandenys, kuriuos riboja linija nuo taško, esanþio 56° 30' šiaurơs
platumos ir 18° 00' rytǐ ilgumos, einanti tiesiai Ƴ rytus iki buvusios SSRS
vakarinơs pakrantơs; pietǐ kryptimi palei buvusios SSRS ir Lenkijos
pakrantes iki taško Lenkijos pakrantơje, esanþio 18° 00' rytǐ ilgumos; tiesiai Ƴ
šiaurĊ iki pradinio taško.
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27 rajonas
Vandenys, kuriuos riboja linija nuo taško rytinơje Švedijos pakrantơje,
esanþio 59° 41' šiaurơs platumos ir 19° 00' rytǐ ilgumos, einanti tiesiai Ƴ
pietus iki Gotlando salos šiaurinơs pakrantơs; pietǐ kryptimi palei Gotlando
salos vakarinĊ pakrantĊ iki taško, esanþio 57° 00' šiaurơs platumos; tiesiai Ƴ
vakarus iki 18° 00' rytǐ ilgumos; tiesiai Ƴ pietus iki 56° 30' šiaurơs platumos;
tiesiai Ƴ vakarus iki rytinơs Elando (Öland) salos pakrantơs; per pietinĊ
Elando (Öland) salos dalƳ iki jos vakarinơs pakrantơs taško, esanþio 56° 30'
šiaurơs platumos; tiesiai Ƴ vakarus iki Švedijos pakrantơs; šiaurơs kryptimi
palei rytinĊ Švedijos pakrantĊ iki pradinio taško.
28-1 rajonas
Vandenys, kuriuos riboja linija nuo taško, esanþio 58° 30' šiaurơs
platumos ir 19° 00' rytǐ ilgumos, ir einanti tiesiai Ƴ rytus iki vakarinơs
Saremos salos pakrantơs; per šiaurinĊ Saremos salos dalƳ iki jos rytinơje
pakrantơje taško, esanþio 58° 30' šiaurơs platumos; tiesiai Ƴ rytus iki buvusios
SSRS pakrantơs; pietǐ kryptimi palei buvusios SSRS vakarinĊ pakrantĊ iki
taško, esanþio 56° 30' šiaurơs platumos; tiesiai Ƴ vakarus iki 18° 00' rytǐ
ilgumos; tiesiai Ƴ šiaurĊ iki 57° 00' šiaurơs platumos; tiesiai Ƴ rytus iki
Gotlando salos vakarinơs pakrantơs; šiaurơs kryptimi iki šiaurinơs Gotlando
salos pakrantơs taško, esanþio l9° 00' rytǐ ilgumos; tiesiai Ƴ šiaurĊ iki
pradinio taško.
29 rajonas
Vandenys, kuriuos riboja linija nuo taško rytinơje Švedijos pakrantơje,
esanþio 60° 30' šiaurơs platumos, ir einanti tiesiai Ƴ rytus iki Suomijos
pakrantơs; pietǐ kryptimi palei vakarinĊ ir pietinĊ Suomijos pakrantes iki
taško pietinơje pakrantơje, esanþio 23° 00' rytǐ ilgumos; tiesiai Ƴ pietus iki
59° 00' šiaurơs platumos; tiesiai Ƴ rytus iki buvusios SSRS pakrantơs; pietǐ
kryptimi palei buvusios SSRS vakarinĊ pakrantĊ iki taško, esanþio 58° 30'
šiaurơs platumos; tiesiai Ƴ vakarus iki rytinơs Saremos salos pakrantơs; per
Saremos salos šiaurinĊ dalƳ iki taško vakarinơje jos pakrantơje, esanþio
58° 30' šiaurơs platumos; tiesiai Ƴ vakarus iki 19° 00' rytǐ ilgumos; tiesiai Ƴ
šiaurĊ iki taško Švedijos rytinơje pakrantơje, esanþio 59° 41' šiaurơs
platumos; šiaurơs kryptimi palei rytinĊ Švedijos pakrantĊ iki pradinio taško.
30 rajonas
Vandenys, kuriuos riboja linija nuo taško rytinơje Švedijos pakrantơje,
esanþio 63° 30' šiaurơs platumos, ir einanti tiesiai Ƴ rytus iki Suomijos
pakrantơs; pietǐ kryptimi palei Suomijos pakrantĊ iki taško, esanþio 60° 30'
šiaurơs platumos; tiesiai Ƴ vakarus iki Švedijos pakrantơs; šiaurơs kryptimi
palei rytinĊ Švedijos pakrantĊ iki pradinio taško.
31 rajonas
Vandenys, kuriuos riboja linija nuo rytinơs Švedijos pakrantơs taško,
esanþio 63° 30' šiaurơs platumos, ir einanti per šiaurinĊ Botnijos Ƴlankos dalƳ
iki taško Suomijos vakarinơje pakrantơje, esanþio 63° 30' šiaurơs platumos;
tiesiai Ƴ vakarus iki pradinio taško.
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32 rajonas

Vandenys, kuriuos riboja linija nuo taško pietinơje Suomijos pakrantơje,
esanþio 23° 00' rytǐ ilgumos, ir einanti per rytinĊ Suomijos Ƴlankos dalƳ iki
taško vakarinơje buvusios SSRS pakrantơje, esanþio 59° 00' šiaurơs platumos;
tiesiai Ƴ vakarus iki 23° 00' rytǐ ilgumos; tiesiai Ƴ šiaurĊ iki pradinio taško.
Pagal šƳ skirstymą Lietuvos ekonominơ zona Baltijos jǌroje Ƴeina Ƴ
26-ojo žvejybos rajono sudơtƳ. Baltijos jǌros suskirstymas Ƴ žvejybos rajonus ir
kvadratus pateiktas 7–9 paveiksluose.

Suomija

Švedija
Norvegija
Estija

Latvija
Danija

Vokietija

Lietuva

Lenkija

Rusijos
Federacija

7 pav. FAO 27 rajonas. ICES III žvejybos rajono IIId parajonis
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Suomija

Norvegija

Švedija
Estija
Rusija

Latvija
Danija

Lietuva
Baltarusija
Vokietija

Lenkija

8 pav. FAO 27 rajonas. ICES III žvejybos rajono IIId parajonio
Baltijos jǌros žvejybos 22–32 rajonai

II. ŽVEJYBOS RAJONAI

9 pav. FAO 27 rajonas. ICES III žvejybos rajono IIId parajonis.
Baltijos jǌros žvejybos 22–32 rajonai ir jǐ kvadratai
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Lietuvai priklausanþios Baltijos jǌros dalies dugno reljefas sudơtingas, jo
svarbiausi elementai yra plynaukštơs ir Ƴdaubos. DidelĊ dugno ploto dalƳ užima
Klaipơdos–Ventspilio plynaukštơ bei Gdansko Ƴdaubos link besileidžiantys jos
šlaitai. Gdansko Ƴdaubos šiaurinis kraštas yra Lietuvos ekonominơs zonos centre.
Lietuvos akvatorijoje yra trys giliavandeniai rajonai: Gdansko Ƴdauba,
kurios dubens gylis mǌsǐ akvatorijoje viršija 80 m, Ƴ Gdansko Ƴdaubą Ƴsiterpiantis
Nemuno proslơnis, kurio gylis vakarinơje dalyje viršija 70 m, ir nedidelơ
Gotlando Ƴdaubos dalis ekonominơs zonos vakariniame kampe kur maksimalus
gylis – daugiau negu 100 m.
Baltijos jǌrai priklauso didelơs Ƴlankos – Botnijos, Suomiǐ, Rygos, taip pat
keletas nedideliǐ – Kuršiǐ, Vyslos (Aistmarơs) ir kai kurios kitos. Kuršiǐ mariǐ
šiaurinơ dalis (plotas – 413 km2, vandens tǌris – 6 km3) priklauso Lietuvai.
Kuršiǐ mariǐ vandens druskingumas – 0,3 ‰, šiaurinơje dalyje, priplǌdus jǌros
vandens, – iki 7 ‰.

2.3. Žuvǐ ištekliai ir sugavimas
Baltijos jǌros gamtiniai ir biologiniai procesai labai priklauso nuo Atlanto
vandenyno Ƴtakos. Visǐ šaliǐ, žvejojanþiǐ Baltijos jǌroje, žuvǐ sugavimo kvotos,
versliniai žuvǐ sugavimai parodo žuvǐ ištekliǐ pokyþius. Žuvǐ ištekliai kinta
cikliškai dơl geofiziniǐ veiksniǐ (gơlo ir sǌraus vandens apykaitos),
reprodukcijos sąlygǐ, žvejybos intensyvumo. Hidrometeorologinis režimas
Baltijos jǌroje sukelia ir organizmǐ, kuriais minta žuvys, cikliškus kiekybinius
kitimus. Tai veikia bendrąjƳ Baltijos jǌros žuvingumą ir žuvǐ sužvejojamus
kiekius.
Baltijos jǌroje gyvena apie 100 rǌšiǐ žuvys. Svarbiausios Baltijos jǌros
verslinơs žuvys: menkơs, strimelơs, šprotai (brơtlingiai), lašišos, plekšnơs, otai.
Baltijos jǌroje leistinǐ sužvejoti 2005 m. žuvǐ kiekiai Ƴvairioms šalims
pateikti 15 lentelơje.
Baltijos jǌroje 2000–2005 m. žvejojo 147 Lietuvos žvejybos Ƴmonơs, iš jǐ
atviroje jǌroje – 43, kitos – priekrantơje. Atviroje jǌroje daugiausia žvejojo
mažieji žvejybos traleriai, vidutiniai Juodosios jǌros seineriai, botai. Daugumos
laivǐ ilgis – 22–30 m, bendroji talpa – 117–194 BT. Baltijos jǌros priekrantơje
leidžiama žvejoti ne ilgesniais kaip 12 m laivais ir naudoti tralus.
Verslinơ žvejyba Baltijos jǌros priekrantơje iki 1992 m. buvo labai ribota,
bet pradơjus kurtis individualioms Ƴmonơms (IƲ), šis verslas suintensyvơjo.
Priekrantơje dažniausiai žvejybai naudojami maži motoriniai laivai ir valtys.
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15 lentelơ. Žuvǐ sugavimo kvotos Baltijos jǌroje 2005 m., t
(Tarybos reglamentas (EB) Nr. 27/2005)
Menkơs

Šalys

Danija

Šprotai
Lašišos, vnt.
Jǌrinơs
(brơtlingiai)
plekšnơs
22–24
25–32 22–24
25–29
30–31 Rygos IIIbcd
IIIbcd
32
IIIbcd
rajonai rajonai rajonai rajonai rajonai Ƴlanka*
(EB
rajonas
(EB
(EB
(EB
(ES
(išskyrus
vandenys) vandenys,
vandenys)
vandenys) vandenys)
Rygos Ƴlanką
išskyrus
ir 32 rajoną)
32 rajoną)

10781

Strimelơs

8959 6448

2588

–

–

48785

93512

–

2697

Estija

239

873

–

13218

– 16972 56650

9504

1581

–

Latvija

892

3331

–

3262

– 20452 68420

59478

–

–

Lenkija

2885

10203 5985

27862

–

–

141275

28368

–

565

Lietuva

579

2189

–

3405

–

–

24750

6992

–

–

Suomija

212

686

3

25801 52471

–

25538 116603 13838

–

Švedija

3841

9077

8184

39350 11529

–

94311 126400

–

203

Vokietija

5271

3564 25380

–

30907

–

300

ES

24700

38882 46000

116172 64000 37424 490636 451260 15419

3766

Iš viso
Baltijos
jǌroje

24700

...

46000

686

–

10404

130000 64000 38000 550000 460000

17000 nenustatomas

Žvejyba Baltijos jǌros priekrantơje turi ypatumǐ. Priekrantơje sugaunama
palyginti nedaug žuvǐ, taþiau ji svarbi tuo, kad þia sukoncentruotos pagrindinơs
žuvǐ nerštavietơs, jaunikliǐ maitinimosi vietos, vyksta retǐ bei saugomǐ rǌšiǐ
žuvǐ migracija. Šioje jǌros akvatorijoje maitinasi daugelio jǌriniǐ bei praeiviǐ
rǌšiǐ žuvǐ jaunikliai, neršto metu koncentruojasi praeivơs, tarp jǐ ir Ƴrašytos Ƴ
Lietuvos raudonąją knygą, žuvys. Priekrantơje gausu ir gơlavandeniǐ, atplaukusiǐ
þia maitintis, rǌšiǐ žuvǐ (karšiǐ, sterkǐ, ešeriǐ). Iš viso Baltijos jǌros priekrantơje
aptinkama apie 30 žuvǐ rǌšiǐ.
Lietuvos žvejybos apimtys Baltijos jǌroje pagal limituojamǐ žuvǐ rǌšis, jǐ
kvotos ir panaudojimas 1995–2005 m. pateikiami 16 lentelơje.
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16 lentelơ. Lietuvos žvejǐ sugavimas Baltijos jǌroje 1995 m. ir 2000–2005 m., t
Žuvǐ rǌšis

Kvota,
sugavimas

Limituojamos žuvys
kvota
Menkơs
sugauta
kvota
Strimelơs
sugauta
kvota
Šprotai
(brơtlingiai) sugauta
kvota, vnt.
Lašišos
vnt.
Sugauta,
t*
kvota
Iš viso
sugauta
Kvotos išnaudojimas, %
(visa kvota = 100 %)
Plekšnơs (nelimituojamos)
Iš viso sugauta limituojamǐ
žuvǐ, plekšniǐ ir kt.

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

5340 4672 4672 3032 2888 3382 2768
4147 4721 3852 2964 2894 3382 2993
12000 8670 6420 2480 2068 2568 3405
3708 1198 1639 1537 2098 1845
747
22500 18000 15980 6100 5345 6901 24750
4799 1682 3135 2800 3043 6185 8635
7600 6840 6840 3340 2992 6992 6992
468
2949 1205 3338 1041
704
400
2,3
14,7
6,0
16,7
5,2
3,5
2,0
39878 31342 27078 11629 10316 12886 30927
12136 7616 8630 8591 9928 9417 12378
30,4
194

24,3
618

31,9
1137

73,9
1081

96,2
1103

12919

8455

10024

8591

9411

73,1
901

40,0
949

12625 13547

1 lašiša = 5 kg.
Šaltinis: Žuvininkystơs departamento prie ŽǋM duomenys.

2.4. Baltijos jǌros Lietuvos priekrantơ
Lietuvos Respublikos teritorinơs jǌros vandens plotas – 1861 km2
(186100 ha). Baltijos jǌros Lietuvos priekrantơs plotas – 580 km2. Atsižvelgiant Ƴ
hidrologines ir hidrobiologines sąlygas, žuvǐ migraciją, žvejybos pajơgumǐ
pasiskirstymą, aplinkosaugos aspektus, šis plotas suskirstytas Ƴ 4 rajonus ir
29 žvejybos barus.
1–15 žvejybos barǐ plotas – 210 km2, geografinơs ribos – nuo sienos su
Rusijos Federacija iki Klaipơdos uosto pietinio molo. 16–19 žvejybos barǐ plotas –
60 km2, geografinơs ribos – nuo Klaipơdos uosto šiaurinio molo iki Pajǌrio
regioninio parko pietinơs ribos. 22–23 žvejybos barǐ plotas – 200 km2,
geografinơs ribos – nuo Palangos tilto iki sienos su Latvijos Respublika.
1–15 žvejybos barai ribojasi su Kuršiǐ nerijos nacionaliniu parku, 16–19
žvejybos barams Ƴtakos turi Kuršiǐ marios ir Klaipơdos uostas, 20–23 žvejybos
barai ribojasi su poilsio ir kitos žmoniǐ ǌkinơs veiklos veikiama aplinka
(10 pav.). Priekrantơje žvejojama statomaisiais tinklaiþiais, kuriais sugaunama
apie 98 proc. visǐ žuvǐ, taip pat ǌdomis, traukiamaisiais tinklais, strimelinơmis
gaudyklơmis.
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Vidutiniškai šešeriǐ metǐ (2000–2005) laikotarpiu priekrantơje buvo
sugauta 465,7 t žuvǐ (2004 m. – 593 t, 2005 m. – 412 t).
Baltijos jǌros Lietuvos priekrantơje sužvejojama tik apie 4–5 proc.
Lietuvos žvejǐ Baltijos jǌroje sugaunamǐ žuvǐ.
Baltijos jǌros priekrantơje 2001 m. žvejojo botai ir valtys, priklausiusios
109 Ƴmonơms, 2005 m. teisĊ žvejoti priekrantơje turơjo 105 Ƴmonơs.

kilometrai

10 pav. Lietuvos Baltijos jǌros priekrantơs žvejybos barai
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III. LIETUVOS ŽVEJYBOS LAIVYNAS
Lietuvos žvejybos laivyną sudaro laivai, žvejojantys Atlanto vandenyne
(tolimuosiuose vandenyse), atviroje Baltijos jǌroje ir Baltijos jǌros Lietuvos
priekrantơje.
17 lentelơ. Lietuvos Respublikos žvejybos laivyno pajơgumai
2004 m. gegužơs 1 d.
Laivǐ grupơs
Iš viso:
Atlanto vandenyno laivai
Baltijos jǌros laivai:
atviros jǌros
priekrantơs

Laivǐ skaiþius

Bendroji
talpa, BT

Pagrindiniǐ varikliǐ
galingumas, kW

309
23
286
67
219

76501
68683
7814
7219
628

80566
61343
19223
13646
5797

2005 m. sausio 1 d. Lietuvos žvejybos laivyną sudarơ 299 laivai. Bendroji
jǐ talpa buvo 75,4 BT, pagrindiniǐ varikliǐ galingumas – 77,8 tǌkst. kW, 2006 m.
sausio 1 d. 1aivǐ ir valþiǐ skaiþius buvo 268, jǐ bendroji talpa – 64,4 BT ir
pagrindiniǐ varikliǐ galingumas – 71,2 tǌkst. kW.
Pagal žvejybos laivǐ rejestrą didžiausią žvejybos laivyno pajơgumǐ dalƳ
sudaro žvejojantys Atlanto vandenyne laivai – 90,6 proc. viso Lietuvos žvejybos
laivyno talpos ir 78,8 proc. pagrindiniǐ varikliǐ galingumo. Atskirǐ šios grupơs
laivǐ bendroji talpa svyruoja nuo 400 iki 6000 BT, o pagrindinio variklio galia –
nuo 700 iki 5300 kW. Atlanto vandenyne žvejojanþiǐ traleriǐ vidutinơ vieno
laivo bendroji talpa – 2771 BT, o pagrindinio variklio galia – 2620 kW.
Pagal bendrąją žuvininkystơs politiką siekiama pusiausvyros tarp žvejybos
pajơgumǐ ir žuvǐ ištekliǐ, todơl nauji žvejybos pajơgumai neturi bǌti didesni nei
išbrauktieji iš rejestro. Naudojant viešąją paramą, mažinami pajơgumai negali
bǌti atkuriami. 2005 m. buvo nurašyta 20 Baltijos jǌros laivǐ, iš kuriǐ 18 žvejojo
atviroje Baltijos jǌros dalyje ir 2 – priekrantơje. Baltijos jǌros laivyno pajơgumai
sumažinti 1576 BT ir 3154 kW. Todơl Baltijos jǌroje Lietuva negrąžinamai
neteko 20,2 proc. žvejybos laivǐ bendrosios talpos ir 16,4 proc. pagrindiniǐ
varikliǐ galingumo. Likusiems žvejybos laivams padidơjo menkiǐ sugavimo
kvotos (vidutiniškai vienam laivui per metus – 70–75 t).
Viešoji parama skiriama laivams modernizuoti: gerinti juose sanitarijos,
higienos, saugumo, navigacijos sąlygas, naudoti selektyvesnes žvejybos
technologijas, gerinti sugautos produkcijos laikymo sąlygas, taþiau nedidinti
žvejybos pajơgumǐ. Šiomis priemonơmis siekiama padidinti likusiǐ žvejybos
laivǐ veiklos pelningumą.
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Nurašant laivus be viešosios paramos, laivo savininkui(-ams) palikta teisơ
Ƴregistruoti tǐ paþiǐ arba mažesniǐ pajơgumǐ laivą(-us). Žuvininkystơs
departamentui prie ŽǋM pavesta administruoti žvejybos pajơgumus.
ES žuvininkystơs mokslo, technikos, ekonomikos komitetas (angl.
Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries – STECF) numato
bǌtinybĊ ir toliau reguliuoti jǌrǐ žvejybą, kontroliuoti žuvǐ ir kitǐ jǌros gyvǌnǐ
ištekliǐ naudojimą.

1. Atlanto vandenyno žvejybos laivynas
Po šalies nepriklausomybơs atkǌrimo iki tapimo ES nare Lietuvos žvejai
žvejojo Baltijos jǌroje ir Šiaurơs Atlante: NAFO, NEAFC reguliuojamose
akvatorijose, Svalbardo žvejybos zonoje Barenco jǌroje (Norvegijos išskirtinơ
ekonominơ zona) ir Centriniame Atlante – Mauritanijos Islamo Respublikos
ekonominơje zonoje bei kai kuriuose kituose vandenyse. 2001 m. tolimuosiuose
vandenyse žvejojo 6 žvejybos Ƴmonơs 18 žvejybos laivǐ, kuriǐ dalis buvo
Lietuvos Ƴmoniǐ nuosavybơ, o 9 laivus Ƴmonơs nuomojosi be Ƴgulǐ su teise
plaukioti su Lietuvos Respublikos vơliava.
18 lentelơ. Atlanto vandenyne žvejojusiǐ laivǐ skaiþius ir pajơgumas
2001–2005 m.
Rodikliai

2001

2002

2003

2004

2005

Laivǐ skaiþius
Bendroji talpa, tǌkst. BT
Pagrindinio variklio galingumas, tǌkst. kW

18
46,85
41,81

17
47,2
41,5

23
69
61

18
49,9
47,2

14
41,81
39,5

2. Baltijos jǌros žvejybos laivynas
Pagal žvejybos pobǌdƳ Baltijos jǌros laivai skirstomi Ƴ atvirosios jǌros ir
priekrantơs laivus. Ʋtrauktǐ Ƴ žvejybos laivǐ rejestrą ir faktiškai žvejojusiǐ laivǐ
skaiþius dažniausiai skiriasi, nes dalis laivǐ, turinþiǐ leidimus žvejoti, dơl
remonto ar kitǐ priežasþiǐ atitinkamais metais nežvejoja.

2.1. Atviroje Baltijos jǌros dalyje žvejojantys laivai
2001 m. žvejybai atviroje Baltijos jǌroje buvo registruoti 67 laivai, taþiau
žvejojo 64, iš jǐ: MŽT (laivagaliniǐ) – 30, vidutiniǐ Juodosios jǌros seineriǐ –
20, žvejybos botǐ – 2, MŽT šaldytuvǐ – 7, traliniǐ botǐ – 5. Atviroje Baltijos
jǌroje žvejojusiǐ laivǐ ilgis – 22–30 m, bendroji talpa – nuo 40 iki 200 BT.
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19 lentelơ. Atviroje Baltijos jǌros dalyje žvejojusiǐ laivǐ skaiþius ir
pajơgumas 2001–2005 m.
Rodikliai

2001

Laivǐ skaiþius
66
Bendroji talpa, tǌkst. BT
6,28
Pagrindinio variklio galingumas, tǌkst. kW 11,89

2002

2003

2004

2005

64
6,4
12

67
7
12,5

57
6,2
11,8

38
4,3
7,7

2.2. Baltijos jǌros priekrantơje žvejojantys laivai
2006 m. sausio 1 d., Lietuvos žvejybos laivǐ rejestro duomenimis,
priekrantơje žvejojusios IƲ ir UAB buvo Ƴregistravusios 201 laivą (valtƳ),
trumpesnƳ nei 12 m. Vidutinis šiǐ laivǐ ir valþiǐ ilgis – 6,3 m, vidutinơ bendroji
talpa – 2,2 BT, vidutinis varikliǐ galingumas – 23,5 kW. Visǐ priekrantơs
žvejybos laivǐ bendroji talpa – 438 BT, varikliǐ galingumas – 4719 kW.
Žvejybos laivǐ rejestre buvo Ƴregistruoti ir priekrantơje žvejojo dalis
žvejybai atviroje Baltijos jǌros dalyje skirtǐ laivǐ, ilgesniǐ nei 12 m ir kuriais
buvo žvejota priekrantơje iki 1999 m. gruodžio 31 d.
Priekrantơje žvejybą vykdo 62–67 laivai ir motorinơs valtys. Didžiausias
laivǐ skaiþius žvejoja 26–29 baruose (24 vnt.), mažiausiai laivǐ – 16–20 baruose
(6 vnt.).
20 lentelơ. Baltijos jǌros Lietuvos priekrantơje žvejojusiǐ laivǐ skaiþius
ir pajơgumas 2002–2005 m. (metǐ pabaigoje)*
Rodikliai
Laivǐ skaiþius, vnt.
Bendroji talpa, tǌkst. BT
Pagrindinio variklio galingumas, tǌkst. kW

2002

2003

2004

2005

67
0,3
2,2

65
0,3
2,2

189
0,4
4,3

221
0,6
5,5

* Nuo 2004 m. apskaitoje pagal ES teisơs aktǐ reikalavimus nurodyti motoriniai laivai ir irklinơs
valtys.

21 lentelơ. Baltijos jǌros priekrantơje žvejojanþiǐ laivǐ pasiskirstymas pagal
barǐ grupes 2000–2005 m.
Barǐ grupơ
1–5
6–10
11–15
16–20
21–25
26–29
Iš viso

Laivǐ
skaiþius
23
16
12
23
24
24
122*

Vidutinis
Laivǐ
Bendras varikliǐ Vidutinis
laivǐ ilgis, m talpa, BT galingumas, kW sugavimas, t
6,8
78
646
0,513
7,1
45
424
0,690
7,5
52
415
12,907
7,3
78
590
5,129
5,1
27
361
2,864
5,4
29
478
6,801
6,4
309
2914
4,374

11–29 baruose 200–2005 m. buvo sugauta 90 proc. visǐ žuvǐ.
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3. Žvejybos laivǐ registravimas ir ženklinimas
ES bendrosios žuvininkystơs politikos tikslas – užtikrinti, kad žvejybos
laivynas bǌtǐ efektyvus, bǌtǐ palaikoma pusiausvyra tarp bendro laivǐ pajơgumo
ir žuvǐ ištekliǐ pakankamumo ilgesniam laikotarpiui. Siekiant palaikyti
reikalingą žvejybos laivǐ kiekƳ ir sumažinti per didelƳ jǐ pajơgumą, parengta
ilgalaikơ žuvǐ ištekliǐ išsaugojimo programa. ES valstybơs susitarơ sumažinti
žvejybos laivǐ talpą bei varikliǐ galingumą. Šie apribojimai vis labiau
griežtinami.
Žvejybos laivǐ registras (rejestras). Ʋgyvendinant žvejybos valdymo ir
kontrolơs principus, didelĊ reikšmĊ turi laivǐ techniniǐ parametrǐ kontrolơ. Todơl
visi ES šaliǐ žvejybos laivai turi atitikti Bendrijos žvejybos laivǐ registro,
priimto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2930/86 (nustaþiusio žvejybos laivǐ
charakteristikas) reikalavimus. Jie papildyti Komisijos reglamentais (EEB)
Nr. 1381/87, (EB) Nr. 2090/98, (EB) Nr. 2091/98, Tarybos reglamentais (EB)
Nr. 3259/94, (EB) Nr. 26/2004.
Išvardytuose reglamentuose nustatyti duomenys, kuriuos laivo savininkas
privalo pateikti registrui. Kiekviena valstybơ narơ privalo administruoti
žvejybiniǐ laivǐ registrą (rejestrą), ne vơliau kaip per 30 dienǐ pranešti Europos
Komisijai apie laivǐ duomenǐ pokyþius.
2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 26/2004 dơl
Bendrijos žvejybos laivǐ registro nurodoma, kad atsižvelgiant Ƴ Tarybos 2002 m.
gruodžio 20 d. reglamento (EB) Nr. 2371/2002 15 straipsnƳ (žvejybos laivǐ
rejestrai), privaloma:
x kiekvienai valstybei narei turơti su jos vơliava plaukiojanþiǐ EB
žvejybiniǐ laivǐ registrą, kuriame pateikiami minimalǌs laivǐ ir jǐ
veiklos duomenys;
x Komisijai turi bǌti prieinama kiekvienos valstybơs narơs informacija,
renkama pagal 15 straipsnio 1 dalies nuostatas;
x Komisija sudaro visos EB žvejybos laivyno registrą, jo duomenimis
leidžiama naudotis valstybơms narơms.
Bendrosios žuvininkystơs politikos Ƴgyvendinimui bǌtina, kad žvejybos
laivyno registre bǌtǐ nurodyti visi žvejybos laivai.
Kiekvienos šalies narơs registre laivǐ skiriamosios charakteristikos turi
bǌti nurodytos pagal 1986 m. rugsơjo 22 d. Tarybos reglamentą (EEB)
Nr. 2930/86 ir pagal 1987 m. gegužơs 20 d. Komisijos reglamentą (EEB)
Nr. 1381/87, nustatanþius žvejybos laivǐ ženklinimo ir dokumentacijos taisykles,
ir 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3259/94, nustatantƳ
žvejybos laivǐ charakteristikas.
Kiekvienas EB žvejybos laivas gauna individualǐ identifikavimo numerƳ,
kuris negali bǌti kam nors perleistas (atiduotas) arba pakeistas. Identifikavimas
bǌtinas žvejybos laivynǐ pajơgumams reguliuoti, laivǐ judơjimui kontroliuoti

56

LIETUVOS ŽUVININKYSTƠ. DOKUMENTAI, FAKTAI, SKAIýIAI

valstybơse narơse, EB laivǐ registro ir kitǐ informacijos šaltiniǐ duomenims,
susijusiems su žvejybine veikla, sutikrinti.
Kiekviena šalis narơ privalo laiku surinkti duomenis apie su jos vơliava
plaukiojanþius žvejybos laivus ir juos užregistruoti nacionaliniame registre bei
perduoti Komisijai kovo, birželio, rugsơjo ir gruodžio mơnesiǐ pirmąją darbo
dieną.
Apie klaidingą informaciją Komisija praneša valstybei narei, kurios
atsakingosios institucijos pataisytus duomenis atsiunþia Komisijai per 10 darbo
dienǐ nuo Komisijos pranešimo gavimo dienos. Pasikartojusią klaidingą
informaciją privaloma skubiai pataisyti.
Valstybơ narơ turi galimybĊ pasinaudoti informacija, esanþia EB registre
su sąlyga, kad laikysis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 45/2001, ypaþ 8 jo straipsnio nuostatǐ, susijusiǐ su asmeniniǐ duomenǐ
apsauga.
EB tikslas – laikytis tarptautiniu mastu sutartǐ žvejybos laivǐ
charakteristikǐ. Todơl reikalinga vienodǐ standartǐ sistema laivǐ talpai Ƴvertinti.
Tarptautinơ konvencija dơl laivǐ matmenǐ nustatymo (toliau Konvencija)
buvo pasirašyta 1969 m. Konvencijos nuostatos nuo 1994 m. liepos 18 d.
taikomos visiems išimtimis nesinaudojantiems 24 m ir ilgesniems laivams,
išplaukiantiems Ƴ tarptautinius reisus. Trumpesniems nei 24 m laivams
konvencija leidžia taikyti išimtis.
Ši Konvencija nurodo, kad bendroji (bruto) laivo talpa (BT) priklauso nuo
bendro visǐ uždarǐjǐ laivo erdviǐ tǌrio ir apskaiþiuojama pagal pateiktas
formules.
Kiekvienas laivas privalo turơti tarptautinƳ laivo matmenǐ liudijimą. ŠƳ
liudijimą išduoda valstybơ, su kurios vơliava laivas plaukioja. Liudijimas
išduodamas jƳ išduodanþios šalies valstybine kalba su vertimu Ƴ anglǐ arba
prancǌzǐ kalbą (jei šios kalbos nơra valstybinơs).
Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2930/86 nustatơ, kad konvencijos
nuostatos taikomos visiems EB žvejybos laivams, taþiau valstybơms narơms
Ƴgyvendinti reglamento reikalavimus dơl laivǐ, ypaþ mažesniǐ, iškyla keblumǐ,
kadangi metodika ne visais atvejais pritaikoma. Laivǐ talpos apskaiþiavimo
reikalavimai turi bǌti taikomi lanksþiau, o ypaþ laivǐ, trumpesniǐ nei 15 m.
Lietuvos Respublikos žemơs ǌkio ministro 2004 m. rugpjǌþio 2 d. Ƴsakymu
Nr. 3D-451 Žuvininkystơs departamentas prie ŽǋM buvo Ƴpareigotas parengti
žvejybos laivǐ registravimo žvejybos laivǐ rejestre taisykles.
Ʋgyvendinant Lietuvos Respublikos žuvininkystơs Ƴstatymą, Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 26/2004,
2004 m. rugpjǌþio 2 d. išleistas Žuvininkystơs departamento prie ŽǋM
direktoriaus Ƴsakymas Nr. V1-30 „Dơl Lietuvos Respublikos žvejybos laivǐ
registravimo žvejybos laivǐ rejestre taisykliǐ“ (Žin., 2004, Nr. 130-4694).
Lietuvos Respublikos žvejybos laivǐ rejestro sukǌrimas buvo privaloma
sąlyga, siekiant narystơs ES. Žuvininkystơs departamente prie ŽǋM Ƴdiegta
žvejybos laivyno rejestro informacinơs sistemos programinơ Ƴranga, atitinkanti
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Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 „Dơl Bendrijos žvejybos laivyno rejestro“
taisykles.
Ʋ rejestrą Ƴraukti atviroje Baltijos jǌroje ir priekrantơje bei tolimosiose
jǌrose žvejojantys laivai.
Ʋsakymu patvirtintos Lietuvos Respublikos žvejybos laivǐ registravimo
taisyklơs, žvejybos laivo registravimo anketa, žvejybos laivo registravimo
liudijimas.
Tvarkant žvejybos laivǐ rejestrą, naudojami šie Jǌrǐ laivǐ registro arba
Vidaus vandenǐ laivǐ registro duomenys: laivo pavadinimas, registravimo data,
numeris, vieta (uostas), tarptautinis laivo radijo šaukinys, bendras laivo ilgis,
didžiausias laivo plotis, laivo aukštis (be kilio), laivo bendroji talpa (BT),
pagrindinio variklio galia (kW), laivo pastatymo metai, vieta, laivo savininkas.
2004 m. rugsơjo 15 d. Žuvininkystơs departamento prie ŽǋM direktoriaus
išleistame Ƴsakyme Nr. V1-36 „Dơl žvejybos laivo Ƴregistravimo žvejybos laivǐ
rejestre liudijimo“ išvardijami bǌtini apie laivą Ƴrašyti duomenys.
2005 m. sausio 27 d. Žuvininkystơs departamento prie ŽǋM direktoriaus
išleistame Ƴsakyme Nr. V1-10 „Dơl Lietuvos Respublikos žvejybos laivǐ
registravimo Žvejybos laivǐ rejestre taisykliǐ pakeitimo“ padaryti šie pakeitimai
ir papildymai:
x pasikeitus bet kuriam iš laivo registravimo Žvejybos laivǐ rejestre
anketos duomenǐ, laivo savininkas ne vơliau kaip per penkias darbo
dienas Žuvininkystơs departamentui pateikia naują laivo registravimo
Žvejybos laivǐ rejestre anketą;
x pasikeitus bet kuriam iš duomenǐ, Ƴrašomǐ laivo registravimo Žvejybos
laivǐ rejestre liudijime (išskyrus žvejybos Ƴrankiams), laivo savininkas
ne vơliau kaip per penkias darbo dienas Žuvininkystơs departamentui
pateikia:
- laivo išregistravimo iš Jǌrǐ laivǐ registro liudijimo arba iš
Vidaus vandenǐ laivǐ registro liudijimo notariškai patvirtintą
kopiją;
- naujo laivo Ƴregistravimo Jǌrǐ laivǐ registre liudijimo arba
Valstybinơs vidaus vandenǐ laivybos inspekcijos išduoto
laivo bilieto notariškai patvirtintą kopiją;
- seną laivo Ƴregistravimo Žvejybos laivǐ rejestre liudijimą.
Žvejybos laivai yra Ƴregistruojami Lietuvos Respublikos Jǌrǐ laivǐ
registre tik gavus Žuvininkystơs departamento prie ŽǋM pažymą dơl sutikimo
Ƴregistruoti žvejybos laivą. ŠƳ registrą tvarko Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija, kuri 2005 m. patvirtino naujas registravimo taisykles.
Užsienio valstybơje Ƴregistruotas jǌrǐ laivas, kurƳ pagal laivo nuomos
sutartƳ be Ƴgulos (angl. barebout charter) išsinuomoja Lietuvos Respublikos
pilietis ar joje Ƴregistruotas juridinis asmuo, laikinai registruojamas Lietuvos
Respublikos Jǌrǐ laivǐ registre.
Baltijos jǌros Lietuvos priekrantơs laivus registruoja Valstybinơ vidaus
vandenǐ laivybos inspekcija. Ši žinyba perduoda Žuvininkystơs departamentui
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prie ŽǋM duomenis apie Lietuvos žvejybos laivus, Ƴregistruotus žvejybai
Baltijos jǌros priekrantơje ir Kuršiǐ mariose.
Laivǐ techninius duomenis Jǌrǐ laivǐ registrui pateikia Lietuvos saugios
laivybos administracijos sprendimu Ƴgaliotos klasifikacinơs bendrovơs.
Lietuvos saugios laivybos administracija išduoda laivo Ƴregistravimo Jǌrǐ
laivǐ registre liudijimą, o Valstybinơ vidaus vandenǐ laivybos inspekcija išduoda
laivo bilietą. Šiǐ dokumentǐ notaro patvirtintos kopijos pateikiamos
Žuvininkystơs departamentui prie ŽǋM laikinai Ƴregistruojant laivą, kai jis
išsinuomotas pagal laivo nuomos be Ƴgulos sutartƳ.
Žvejybos laivai, plaukiojantys su ES valstybơs narơs vơliava arba joje
Ƴregistruoti, ženklinami pagal 1987 m. gegužơs 20 d. Komisijos reglamente
(EEB) Nr. 1381/87 nustatytas žvejybos laivǐ ženklinimo ir jǐ dokumentacijos
taisykles, kuriose nurodyta:
x laivo Ƴregistravimo uosto arba rajono raidơ(-ơs) ir laivo registracijos
numeris(-iai) abiejuose pirmagalio šonuose užrašomi dažais arba
išryškinami fonui kontrastine spalva ir tokiame aukštyje virš vandens,
kad raidơ(-s) ir numeris(-iai) bǌtǐ aiškiai matomi iš jǌros ir oro;
x ant ilgesniǐ kaip 10 m, taþiau neviršijanþiǐ 17 m, laivǐ mažiausias
numeriǐ aukštis turi bǌti 25 cm, o mažiausias linijos storis – 4 cm. Ant
ilgesniǐ kaip 17 m laivǐ mažiausias raidžiǐ ir numeriǐ aukštis turi bǌti
45 cm, o mažiausias linijos storis – 6 cm;
x vơliavos valstybơ gali reikalauti, kad ant laivo vairinơs viršaus bǌtǐ
užrašomas tarptautinis radijo šaukinys (angl. International Radio Call
Sign – IRCS) arba laivo registravimo raidơs ir numeriai dažais fonui
kontrastine spalva taip, kad jie bǌtǐ aiškiai matomi iš oro;
x nuo 1990 m. sausio 1 d. kontrastinơs spalvos yra juoda ir balta;
x žvejybiniame laive, plaukiojanþiame su ES valstybơs narơs vơliava arba
joje Ƴregistruotame, laikomos valtys ženklinamos to laivo raide(-ơmis) ir
numeriu(-iais), kuriam valtys priklauso.
2003 m. liepos 9 d. išleistas Lietuvos Respublikos žemơs ǌkio ministro ir
susisiekimo ministrǐ Ƴsakymas Nr. 3D-285-415 „Dơl žvejybos laivǐ ženklinimo“,
nustatơ, kad Jǌrǐ arba Vidaus vandenǐ laivǐ registruose ir Žvejybos laivǐ rejestre
Ƴregistruoti žvejybos laivai, ilgesni kaip 10 m (išskyrus Baltijos jǌros
priekrantơje ir Kuršiǐ mariose žvejojanþius laivus), turi bǌti ženklinami taip:
x laivo abiejǐ bortǐ priekyje turi bǌti užrašyti dvi pirmosios uosto
pavadinimo, kuriame laivas Ƴregistruotas, raidơs ir Lietuvos saugios
laivybos administracijos arba Valstybinơs vidaus vandenǐ inspekcijos
suteiktas laivo registracijos numeris; šiais ženklais žymimos laive
laikomos valtys;
x užrašǐ ir laivo korpuso spalvos turi skirtis. Užrašai turi bǌti virš
vandens, gerai matomi iš jǌros pusơs ir oro;
x ant laivǐ, kurie ilgesni nei 10 m, bet neviršija 17 m, minimalus užrašǐ
aukštis – 25 cm, storis – 4 cm;
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x ant ilgesniǐ nei 17 m laivǐ minimalus užrašǐ aukštis turi bǌti 45 cm,
storis – 6 cm;
x laivo pavadinimas gali bǌti rašomas laivo bortǐ priekyje po minơtǐ
ženklǐ arba ant laivo vairinơs;
x laivo žymơjimo ženklai negali bǌti trinami, keiþiami, maskuojami, turi
bǌti Ƴskaitomi;
x žvejybos Ƴrankius žymintys plǌdurai turi bǌti aiškiai paženklinti to
paties laivo pavadinimo, jeigu jis yra, pirmąja raide ir registracijos
numeriu;
Kiekviename žvejybos laive turi bǌti leidimas plaukioti su Lietuvos
valstybơs vơliava, laivo Ƴregistravimo Lietuvos Respublikos jǌrǐ arba Vidaus
vandenǐ laivǐ registruose ir registravimo Žvejybos laivǐ rejestre liudijimai.
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IV. ŽUVǏ IŠTEKLIǏ NAUDOJIMO KONTROLƠ
Lietuvos Respublika, siekdama narystơs ES, prisiơmơ ES keliamus
reikalavimus dơl acquis perơmimo, kuriuos ji privalo vykdyti. Todơl acquis dalis,
reglamentuojanti žvejybą ir žuvǐ ištekliǐ apsaugą bei kontrolĊ, iš esmơs buvo
Ƴtvirtinta Lietuvos teisinơje bazơje iki Lietuvos Ƴstojimo Ƴ ES. Visi ES reglamentai
galioja Lietuvai, kaip ir kitoms valstybơms narơms, todơl jǐ nebǌtina perkelti Ƴ
Lietuvos teisĊ.
Lietuvos Respublikos žuvininkystơs Ƴstatyme, kuris iš esmơs atitinka
Europos Tarybos reglamentǐ Nr. 2847/93 ir 2371/2002 nuostatas, nurodyta, kad
visos žuvininkystơs valstybinio reguliavimo, žuvǐ ištekliǐ išsaugojimo bei
kontrolơs funkcijos jǌrǐ vandenyse pavedamos ŽǋM, kuri daugumą šiǐ funkcijǐ
pavedơ vykdyti Žuvininkystơs departamentui prie ŽǋM. Žvejybos kontrolơs jǌrǐ
vandenyse funkciją Žuvininkystơs departamentas prie ŽǋM perơmơ 2005 m.
balandžio mơnesƳ.
Iki 2005 m. balandžio mơnesio žvejybos kontrolĊ jǌrǐ vandenyse vykdơ
Aplinkos ministerija, o tiesiogiai – Klaipơdos regiono Aplinkos apsaugos
departamento Jǌros aplinkos apsaugos agentǌra.
Stiprinant žvejybos kontrolĊ jǌrǐ vandenyse, 2004 m. rugpjǌþio mơnesƳ
buvo Ƴkurtas Žuvininkystơs departamento prie ŽǋM Žvejybos kontrolơs skyrius
(Klaipơdoje). 2005 m. pabaigoje Ƴkurtas Žvejybos Atlanto vandenyne kontrolơs ir
stebơsenos skyrius (Vilniuje). Šis skyrius koordinuoja ES bendrosios
žuvininkystơs politikos žvejybos kontrolơs Ƴgyvendinimą, kontroliuoja Lietuvos
laivǐ žvejybą Atlanto vandenyne, tvarko integruotą žuvininkystơs duomenǐ
sistemą, kuri apima duomenis apie žuvǐ ištekliǐ naudojimą, palydovinio ryšio
laivǐ stebơjimo sistemą (LSS) ir Žvejybos laivǐ rejestrą.
Pastaraisiais metais kai kuriǐ rǌšiǐ žuvǐ ištekliai jǌrose labai sumažơjo,
todơl ES griežtina žvejybos veiklos stebơjimo ir kontrolơs reikalavimus.
Ʋgyvendinant ES reglamentǐ reikalavimus, Lietuvoje sugriežtinta žvejybos
kontrolơ, sukurtas žvejybos laivǐ rejestras, Ƴdiegta palydovinio ryšio žvejybos
LSS, nustatytos žuvǐ iškrovimo iš laivǐ bei pirminio pardavimo ir supirkimo
vietos Klaipơdos uoste.
Palydovinio ryšio laivǐ stebơjimo sistema. Ʋdiegiant palydovinio ryšio
LSS, ES Komisijos ir Tarybos reglamentai Ƴpareigojo valstybes nares sudaryti
sąrašus tǐ žvejybos laivǐ, kuriems taikomos LSS, ir žvejybos laivǐ, kuriems jos
netaikomos, suderinti laivo vơliavos ir pakrantơs valstybiǐ nariǐ žvejybos
stebơjimo centrǐ (ŽSC) veiksmus, jeigu žvejojama pastarosios suverenumui ir
jurisdikcijai priklausanþiuose vandenyse, numatyti duomenǐ perdavimo LSS
alternatyvǐ bǌdą tuo atveju, jeigu sugedo prietaisai ar dơl kitǐ priežasþiǐ negalima
naudotis palydoviniu ryšiu.
Kiekvienos valstybơs narơs LSS užtikrina, kad kitos valstybơs narơs ŽSC
bǌtǐ automatiškai perduodami identifikavimo duomenys apie su jos vơliava
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plaukiojanþiǐ laivǐ, Ƴregistruotǐ EB ir žvejojanþiǐ pakrantơs valstybơs narơs
vandenyse, geografinơ buvimo vieta, nurodyti geografinơs platumos ir ilgumos
laipsniai ir minutơs, buvimo data ir laikas.
Ši sistema taikoma ir EB, ir treþiǐjǐ šaliǐ žvejybos laivams, kurie žvejoja
EB vandenyse.
Reglamentas draudžia EB žvejybos laivui, kuriam taikoma LSS, išplaukti
iš uosto, jei jame nơra sumontuotas veikiantis palydovinio ryšio siǐstuvas.
Siǐstuvai turi užtikrinti nuolatinƳ automatinƳ nustatytǐ duomenǐ perdavimą Ƴ
laivo vơliavos valstybơs narơs ŽSC. Kiekviena valstybơ narơ užtikrina, kad jos
ŽSC per LSS gautǐ žvejybos laivo identifikavimo geografinơs buvimo vietos,
nurodytos ne didesne kaip 500 m paklaida su 99 proc. patikimumo intervalu,
koordinates; buvimo vietos datą ir laiką (Grinviþo laiku (angl. Universal Time
Coordinated)), žvejybinio laivo greitƳ ir kursą. Jei žvejybinis laivas yra uoste,
palydovinio ryšio siǐstuvas gali bǌti išjungtas, taþiau su sąlyga, kad apie tai iš
anksto pranešama laivo vơliavos valstybơs narơs ŽSC ir pakrantơs valstybơs narơs
ŽSC.
Kiekviena ES valstybơ narơ turi perduoti kitoms valstybơms narơms savo
išskirtinơs ekonominơs zonos arba žvejybos zonos tikslias geografines
koordinates.
Sugedus (neveikiant) palydovinio ryšio siǐstuvui, reglamentu nustatyti
duomenys perduodami kitomis ryšio priemonơmis vơliavos valstybơs narơs ŽSC
ir pakrantơs valstybơs narơs ŽSC. Žvejybos laivas negali išplaukti iš uosto tol,
kol atitinkamos institucijos neduos tam leidimo.
Žvejybos kontrolơ. Vienas svarbiausiǐ ES bendrosios žuvininkystơs
politikos tikslǐ – suderinti žvejybos pajơgumus su turimais žuvǐ ištekliais. Dar
1987 m. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2241/87 nustatơ žvejybinơs veiklos
kontrolơs priemones, taþiau buvo akivaizdu, kad žuvǐ ištekliǐ išsaugojimo
kontrolơ nepakankama. Todơl buvo sugriežtintos ir išplơstos žuvǐ ištekliǐ
valdymo (bendrǐjǐ leistinǐ sugavimǐ, kvotǐ, techniniǐ priemoniǐ naudojimo)
taisyklơs, papildant jas žvejybos pastangǐ reguliavimu, kuris leidžia kontroliuoti
žvejybinĊ veiklą ir jos pajơgumus.
Buvo bǌtina turơti ir laikytis ištekliǐ išsaugojimo ir valdymo, struktǌriniǐ
ir rinkos organizavimo kontrolơs taisykliǐ ir priemoniǐ, privalomǐ žuvininkystơje
nuo gamintojo iki vartotojo. Už kontrolơs veiksmingumą atsakingos ES valstybơs
narơs, taþiau Komisija privalo užtikrinti, kad nustatytos taisyklơs nebǌtǐ
pažeidinơjamos.
Visuose jǌrǐ vandenyse ES laivǐ sugavimai ir iškrovimai bei su
sugavimais susijusi veikla yra kontroliuojama. ES inspektoriai, siekdami patikrǐ
efektyvumo, jas vykdo neperspơjĊ.
Žvejybos valdymui bǌtini išsamǌs sugaunamǐ žuvǐ sudơties duomenys.
Šie duomenys reikalingi ir kitiems tikslams, todơl privaloma pildyti kiekvieno
laivo žvejybos žurnalą.
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Visa ES iškrauta ir importuota žvejybos produkcija iki pirminio
pardavimo vietos turi bǌti gabenama turint jos kilmĊ Ƴrodanþius dokumentus.
Iškrovimo vietoje bǌtina patikslinti ir nustatyta tvarka patvirtinti laivǐ žvejybos
žurnaluose Ƴrašytus duomenis. Ši informacija reikalinga sugavimǐ, iškrovimǐ,
pardavimǐ, perkrovimǐ arba pirkimǐ kontrolei.
ES valstybơs narơs privalo kontroliuoti savo laivǐ, plaukiojanþiǐ treþiǐjǐ
šaliǐ jurisdikcijoje esanþiuose vandenyse arba tarptautiniuose vandenyse, veiklą.
Tǐ laivǐ kapitonai privalo tvarkyti laivo žvejybos žurnalus, deklaruoti
iškrovimus ir pakrovimus.
Siekiant išsaugoti žuvǐ išteklius ir juos valdyti, laivǐ žvejybos žurnalai,
iškrovimo ir pardavimo deklaracijos, informacija apie sugavimus ir perkrovimus
registruojama. Tai galioja ir toms žuvǐ rǌšims, kurioms nơra nustatytos kvotos.
2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 naujai
nustatơ techniniǐ priemoniǐ taikymo reikalavimus, kuriais ES valstybơs narơs
privalo vadovautis. Jis reglamentuoja, kokie gali bǌti tinklai ir jǐ naudojimo
sąlygos, nurodo žvejojamǐ žuvǐ rǌšis ir mažiausius leistinus tinklo akiǐ dydžius,
žvejybos Ƴrankius ir konstrukcijas, kurias draudžiama naudoti, menkiǐ žvejybos
tralǐ selektyvumą, žvejybos Ƴrankio panardinimo trukmĊ, žvejybos dreifuojanþiais
tinklais apribojimus ir sąlygas, kaip turi bǌti laive sukrauti žvejybos Ƴrankiai,
kuriǐ negalima naudoti atitinkamame geografiniame rajone ir kai kurias kitas
sąlygas.
Žvejybos laivǐ patikrinimǐ jǌroje metu žvejybos inspektoriai tikrina, ar
naudojami žvejybos Ƴrankiai atitinka ES reikalavimus. Žvejybos žurnale esantys
duomenys sutikrinami su faktišku žuvǐ laimikiu laive, kaip laikomasi nustatytǐ
žvejybos laikotarpiǐ, sustiprinta menkiǐ žvejybos reikalavimǐ kontrolơ.
Lietuvos žvejybos inspektoriai kartu su Europos Komisijos inspektoriais
kontroliuoja, kaip Atlanto vandenyne žvejojantys laivai vykdo ES reglamentǐ
reikalavimus.
Siekdamas užtikrinti efektyvesnĊ žuvǐ ištekliǐ apsaugą ir griežtesnĊ
sugavimǐ kontrolĊ, Lietuvos Respublikos žemơs ǌkio ministras 2005 m. išleido
keletą Ƴsakymǐ:
¾ 2005 m. sausio 7 d. Ƴsakymu Nr. D-16 ,,Dơl leidimǐ užsiimti versline
žvejyba jǌrǐ vandenyse išdavimo“ patvirtintos leidimo užsiimti
versline žvejyba Baltijos jǌroje (be teisơs žvejoti priekrantơje) ir
leidimo užsiimti versline žvejyba Baltijos jǌros priekrantơje blankǐ
formos bei šiǐ leidimǐ išdavimo sąlygos.
¾ 2005 m. sausio 12 d. Ƴsakyme Nr. 3D-20 ,,Dơl verslinơs žvejybos
Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse Baltijos jǌroje ir mažos
apimties priekrantơs žvejybos specifiniǐ reikalavimǐ nustatymo“
nustatyta, kokiais verslinơs žvejybos Ƴrankiais ir kada draudžiama
žvejoti Baltijos jǌros priekrantơje (iki 20 m gylio izobatos), numatyti
žvejybos apribojimai lašišǐ ir šlakiǐ migracijos keliuose, atskirǐ žuvǐ
rǌšiǐ specializuotai žvejybai leidžiamǐ naudoti žvejybos Ƴrankiǐ akiǐ
dydžiai bei priekrantơje žvejojamǐ žuvǐ rǌšiǐ (ešeriǐ, kuojǐ, karšiǐ,
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stintǐ, sykǐ, sterkǐ, šlakiǐ, unguriǐ ir žiobriǐ) versliniai dydžiai bei
nustatytas 1500 vnt. šlakiǐ limitas.
Priekrantơje leista žvejoti laivams, trumpesniems nei 12 m, išskyrus
tuos laivus, kurie žvejojo priekrantơje iki 1999 m. gruodžio 31 d.
Lietuvos teritoriniuose vandenyse Baltijos jǌroje leista naudoti ne
daugiau kaip 4 km bendro ilgio žiauniniǐ tinklǐ laivams, kuriǐ ilgis
12 m ar mažiau, o ilgesniems nei 12 m laivams – ne daugiau kaip 6 km
bendro ilgio žiauniniǐ tinklǐ.
¾ 2005 m. kovo 25 d. Ƴsakymu Nr. D-170 „Dơl žemơs ǌkio ministro
2005 m. sausio 7 d. Ƴsakymo Nr. 3D-16 ,,Dơl leidimǐ užsiimti versline
žvejyba jǌrǐ vandenyse išdavimo“ pakeitimo“ patvirtintos specialaus
leidimo užsiimti versline menkiǐ žvejyba Baltijos jǌroje ir leidimo
užsiimti versline žvejyba kitǐ jǌrǐ vandenyse blankǐ formos bei
leidimǐ išdavimo sąlygos.
¾ 2005 m. rugpjǌþio 5 d. Ƴsakyme Nr. 3D-389 ,,Dơl nuostoliǐ, patirtǐ dơl
mažos apimties priekrantơs žvejybos galimybiǐ nutraukimo,
kompensavimo taisykliǐ patvirtinimo“ nustatyta tvarka, pagal kurią
išmokamos kompensacijos žvejams, sustabdžius žvejybos galimybes
dơl kitǐ asmenǐ veiklos (Klaipơdos uosto Ƴplaukos kanalo gilinimo,
platinimo ir valymo darbǐ, kuriǐ metu iškastas smơlis naudojamas
smơlio pylimui paplǌdimiuose atkurti).
Vykdant Lietuvos Respublikos žemơs ǌkio ministro 2004 m. rugpjǌþio
2 d. Ƴsakymą Nr. 3D-451 ,,Dơl Ƴgaliojimǐ suteikimo Ƴgyvendinant Lietuvos
Respublikos žuvininkystơs Ƴstatymą“, parengti šie žvejybą jǌrǐ vandenyse
reglamentuojantys Žuvininkystơs departamento prie ŽǋM direktoriaus Ƴsakymai:
¾ 2005 m. sausio 14 d. Ƴsakyme Nr. V1-8 ,,Dơl žvejybos kvotǐ skyrimo
taisykliǐ“ patvirtintos žvejybos kvotǐ skyrimo Baltijos jǌroje ir vidaus
vandens telkiniuose taisyklơs. Jos numato, kad žvejybos Baltijos jǌroje
kvotos skiriamos nedidinant šiame telkinyje žvejojanþiǐ Ƴmoniǐ ir
žvejybos laivǐ skaiþiaus. Neatlyginus žuvǐ ištekliams padarytos žalos,
nustatyta tvarka nepateikus duomenǐ apie žvejybą, einamaisiais arba
praeitais metais du arba daugiau kartǐ šiurkšþiai pažeidus žvejybą
reglamentuojanþiǐ teisơs aktǐ reikalavimus, kvotos neskiriamos.
¾ 2005 m. sausio 25 d. Ƴsakymas Nr. V1-9 ,,Dơl nuostoliǐ, kuriuos
patiria žvejybos Ƴmonơs, žvejojanþios priekrantơje ir netekusios
žvejybos galimybiǐ dơl kitǐ asmenǐ veiklos, apskaiþiavimo metodikos
patvirtinimo“.
¾ 2005 m. balandžio 8 d. Ƴsakyme Nr. V1-18 ,,Dơl blankǐ, susijusiǐ su
Lietuvos Respublikos Administraciniǐ teisơs pažeidimǐ kodekso
Ƴgyvendinimo žuvininkystơs srityje, patvirtinimo“ patvirtintos
administracinio teisơs pažeidimo protokolo, nutarimo administracinio
teisơs pažeidimo byloje, žvejybos laivo patikrinimo akto ir kitǐ
susijusiǐ dokumentǐ formos.
¾ 2005 m. balandžio 26 d. Ƴsakyme Nr. V1-21 ,,Dơl žvejybos kvotǐ
skyrimo Atlanto vandenyno žvejybos rajonuose taisykliǐ patvirtinimo“
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patvirtintos žvejybos kvotǐ skyrimo Atlanto vandenyno žvejybos
rajonuose taisyklơs, kurios numato, kad žvejybos Atlanto vandenyne
kvotos skiriamos nedidinant naudotojǐ ir laivǐ skaiþiaus bei jǐ varikliǐ
galios atitinkamame Atlanto vandenyno žvejybos rajone.
¾ 2005 m. liepos 18 d. Ƴsakymu Nr. V1-35 ,,Dơl žvejybos laive perdirbtǐ
žuvǐ svorio perskaiþiavimo Ƴ gyvǐ žuvǐ svorƳ koeficientǐ
patvirtinimo“ buvo patvirtinti pagrindiniǐ žuvǐ rǌšiǐ, kurias žvejoja
Lietuvos laivai, perdirbtǐ žuvǐ svorio perskaiþiavimo Ƴ gyvǐ žuvǐ
svorƳ koeficientai.
¾ 2005 m. spalio 4 d. Ƴsakymu V1-42 ,,Dơl Žuvininkystơs departamento
prie Lietuvos Respublikos žemơs ǌkio ministerijos direktoriaus
2004 m. lapkriþio 5 d. Ƴsakymo Nr. V1-47 ,,Dơl Lietuvos Respublikos
žvejybos laivǐ žvejybos žurnalǐ ir iškrovimo/perkrovimo deklaracijǐ“
pakeitimo“ nustatytos Lietuvos Respublikos žvejybos laivǐ žvejybos
žurnalǐ pildymo papildomos sąlygos Baltijos jǌros priekrantơje
žvejojantiems laivams.
Pirminis žuvininkystơs produktǐ pardavimas. Pagal ES bendrosios
žuvininkystơs politikos nuostatas pirminio žuvininkystơs produktǐ pardavimo
metu vykdoma žuvǐ ištekliǐ naudojimo apskaita ir kontrolơ, neleidžianti žvejams
nuslơpti sugautǐ žuvǐ.
Siekiant kontroliuoti žvejybos produkcijos iškrovimą, nustatytǐ sanitariniǐ
higieniniǐ sąlygǐ laikymąsi, Lietuvos Respublikos žemơs ǌkio ministras 2004 m.
rugpjǌþio 24 d. išleido Ƴsakymą Nr. 3D-490 „Dơl žuvininkystơs produktǐ
iškrovimo Klaipơdos uoste“. Jame nustatyta, kad Lietuvos, kitǐ ES valstybiǐ
nariǐ ir treþiǐjǐ valstybiǐ žvejybos laivai žuvininkystơs produkciją gali iškrauti
4 vietose tik prie nustatytǐ Klaipơdos valstybinio jǌrǐ uosto krantiniǐ.
Pagrindinơ iškrovimo vieta – specializuota, skirta Baltijos jǌroje
žvejojantiems laivams, Mažǐjǐ žvejybos laivǐ prieplauka. Šioje prieplaukoje
Lietuvos žvejybos laivai, žvejojantys Baltijos jǌroje, iškrauna iki 90 proc.
menkiǐ. Menkes dar leidžiama iškrauti ir 3 Klaipơdos uosto vietose: pirmoje
menkes leidžiama iškrauti atviroje Baltijos jǌroje žvejojantiems laivams, antroje –
priekrantơje žvejojantiems mažiems laivams, treþioje – kitǐ ES valstybiǐ nariǐ ir
treþiǐjǐ šaliǐ laivams.
Kontroliuojant žuvǐ iškrovimą Klaipơdos žvejybos uoste, budima
24 val. per parą. Budintis žvejybos inspektorius tikrina, kaip iškraunamos
menkơs. GrƳždami Ƴ uostą Baltijos jǌroje žvejojantys laivai prieš 2 val. jam
praneša apie žuvǐ kiekƳ laive, atvykimo laiką ir iškrovimo krantinơs numerƳ.
Prieš iškraunant žuvis žvejybos inspektorius sutikrina laivo žvejybos žurnalo
duomenis apie laimikƳ su faktiniu žuvǐ kiekiu laive. Taip patikrinama, ar
teisingai užpildytas žvejybos žurnalas.
Ʋsigaliojus pirminio žuvininkystơs produktǐ pirkimo–pardavimo tvarkai,
Žuvininkystơs departamento Žvejybos kontrolơs skyriuje registruojami
žuvininkystơs produktǐ pirminio pirkimo–pardavimo supirkơjai, išduodami
registracijos pažymơjimai, žuvininkystơs produktǐ pažymos ir kiti dokumentǐ
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blankai, priimamos užpildytos pažymos ir kiti dokumentai, vykdoma jǐ kontrolơ.
Patikrinus pirminio pirkimo–pardavimo dokumentus, duomenys Ƴvedami Ƴ
integruotą kompiuterinĊ duomenǐ bazĊ, kur jie automatiškai sutikrinami su laivo
žvejybos žurnalo duomenimis.
Lietuvai tapus ES nare, jos laivai gali žvejoti Baltijos jǌroje visǐ ES
valstybiǐ nariǐ išskirtinơse ekonominơse zonose. Dơl to suaktyvơjo Latvijos,
Lenkijos, Švedijos laivǐ žvejyba Lietuvos išskirtinơje ekonominơje zonoje.
Lietuvos žvejai dalƳ sugautǐ Baltijos jǌroje žuvǐ iškrauna Danijos ir Švedijos
uostuose. Siekiant efektyviau kontroliuoti žvejybą Baltijos jǌroje, 2005 m. buvo
pasikeista inspektoriais su Latvija ir Lenkija, vykdyti bendri patikrinimai.
Pasikeitimo programos tikslas – kontroliuoti Lietuvos laivǐ iškrovimą tǐ
valstybiǐ uostuose, susipažinti su kaimyniniǐ šaliǐ žvejybos kontrolơs institucijǐ
veikla, kontroliuojant pirminio žuvininkystơs produktǐ pardavimą.
Lietuvos Baltijos jǌros pakrantơs ilgis yra apie 90 km. Priekrantơje
žvejojantiems Lietuvos laivams nustatyta 30 žuvininkystơs produktǐ iškrovimo
vietǐ. Kiekvienai priekrantơje žvejojanþiai Ƴmonei išduodamas žvejybos leidimas,
kuris galioja iki trijǐ mơnesiǐ, ir jame nurodyta žuvǐ laimikiǐ iškrovimo vieta.
Tikrinami priekrantơje žvejojantys laivai, žvejybos Ƴrankiǐ ženklinimas bei
žvejybą reglamentuojanþiǐ teisơs aktǐ reikalavimǐ vykdymas. Ypatingas
dơmesys skiriamas menkiǐ iškrovimo kontrolei.
Siekdami turơti kuo daugiau kontrolei reikiamos informacijos, Žvejybos
kontrolơs skyriaus darbuotojai bendrauja su Valstybinơs mokesþiǐ inspekcijos,
Klaipơdos uosto policijos, Jǌros aplinkos apsaugos agentǌros, Kariniǐ jǌrǐ
pajơgǐ, Valstybinơs maisto ir veterinarijos tarnybos, Klaipơdos valstybinio jǌrǐ
uosto direkcija, Klaipơdos regionine muitinơs tarnyba ir kitǐ valstybiniǐ
institucijǐ pareigǌnais.
Iki 2005 m. pabaigos Žuvininkystơs departamente prie ŽǋM užregistruoti
77 pirminiai žuvininkystơs produktǐ supirkơjai, pateikta apie 5000 pirminio
žuvininkystơs produktǐ pardavimo pažymǐ ir žuvininkystơs produktǐ perơmimo
deklaracijǐ.
Lietuvos Respublikos Vyriausybơ, Ƴgyvendindama 1993 m. spalio 12 d.
Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2847/93, 2003 m. lapkriþio 4 d. (EB)
Nr. 1954/2003, 2002 m. gruodžio 20 d. (EB) Nr. 2371/2002 nuostatas, 2004 m.
lapkriþio 25 d. priơmơ nutarimą Nr. 1490 „Dơl Pirminio žuvininkystơs produktǐ
pardavimo, supirkimo ir kontrolơs taisykliǐ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 1716334). Lietuvos Respublikos žemơs ǌkio ministro 2005 m. vasario 1 d. Ƴsakymu
Nr. 3D-52 patvirtintos intervenciniǐ žuvininkystơs produktǐ rinkos reguliavimo
priemoniǐ taikymo taisyklơs.
Taisyklơs reglamentuoja Baltijos jǌroje (ir kitose jǌrose ar vandenynuose)
sugautos žuvininkystơs produkcijos pirminƳ pardavimą ir supirkimą. Jose
reglamentuotas supirkơjǐ registravimas, pirminio žuvininkystơs produktǐ
pardavimo ir supirkimo reikalavimai, aptarta pirminio žuvininkystơs produktǐ
pardavimo, ir supirkimo kontrolơ, pirminiǐ žuvininkystơs produktǐ supirkơjǐ
išregistravimas, reikalavimai žuvǐ ištekliǐ naudotojams ir žuvininkystơs
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produktǐ vežơjams, kai kurie kiti klausimai, pateikti reikalingǐ dokumentǐ
pavyzdžiai (formos), žvejybos rajonǐ kodai pagal FAO suskirstymą.
Pirminis pardavimas ir supirkimas vykdomas ŽǋM nustatytose vietose,
išskyrus atvejus, kai žuvininkystơs produktus perka fiziniai asmenys asmeniniam
vartojimui ir žuvininkystơs produktus, sugautus ir iškrautus iš priekrantơs
žvejybos laivo (iki 150 kg). Ʋvykus pirminiam žuvininkystơs produktǐ
pardavimui, Žuvininkystơs departamentui prie ŽǋM turi bǌti pateikiama
užpildyta pirminio žuvininkystơs produktǐ pardavimo pažyma arba perơmimo
deklaracija, jei per 48 val. po žuvininkystơs produktǐ iškrovimo iš laivo jie
nebuvo parduoti. Šiǐ dokumentǐ rodikliai duomenǐ bazơje sutikrinami su
žvejybos žurnalǐ ir žuvǐ iškrovimo iš laivǐ deklaracijǐ duomenimis.
Gabendamas dar neparduotus žuvininkystơs produktus vežơjas privalo
turơti važtaraštƳ, kuriame turi bǌti nurodomi papildomi nutarime nustatyti
duomenys.
Žuvininkystơs departamento prie ŽǋM direktoriaus 2005 m. sausio 3 d.
Ƴsakymu Nr. V1-1 (Žin., 2005, Nr. 6-174) buvo patvirtintos Pirminio
žuvininkystơs produktǐ pardavimo pažymǐ ir žuvininkystơs produktǐ perơmimo
deklaracijǐ blankǐ Ƴsigijimo ir jǐ pildymo taisyklơs.
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67

V. AKVAKULTǋRA
(Tvenkiniǐ žuvininkystơ)
Tvenkiniǐ žuvininkystơ – žuvininkystơs sektorius, svarbus ekonominiu,
socialiniu ir rekreaciniu požiǌriu, padedantis plơsti trǌkstamą gơlǐjǐ vandenǐ
žuvǐ asortimentą, Ƴdarbinti dalƳ kaimo žmoniǐ.
Tvenkiniǐ žuvininkystơ tradiciškai yra svarbiausias gyvǐ žuvǐ tiekơjas
šalies gyventojams. Šviežioje karpiǐ mơsoje yra visǐ vitaminǐ ir mineraliniǐ
medžiagǐ, 18 proc. baltymǐ; žmogaus organizmas juos Ƴsisavina 2–3 kartus
geriau negu galvijǐ mơsos baltymus. Karpiǐ mơsa – visavertis, lengvai
virškinamas baltyminis maistas, tinkantis ligoniams ir vaikams.
Tvenkiniai minimi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystơs 1529 m. statute.
XX a. pradžioje buvusiose Vilniaus, Kauno, Suvalkǐ gubernijose dirbo apytikriai
27 tvenkiniǐ ǌkiai, kurie turơjo apie 1300 ha tvenkiniǐ. Statistiniais duomenimis,
1934–1938 m. tvenkiniuose per metus buvo išauginama apie 70–80 t prekiniǐ
karpiǐ, karosǐ ir lydekǐ. Per AntrąjƳ pasaulinƳ karą tvenkiniai buvo apleisti,
didelơ dalis hidrotechniniǐ Ƴrenginiǐ suiro, pasidarơ nebegalima sukaupti
tvenkiniuose vandens, dauguma jǐ buvo visiškai sunaikinti, plotai panaudoti
pievoms ir ganykloms Ƴrengti. Daug dơmesio tvenkiniǐ žuvininkystei pradơta
skirti 1959 m. Lietuvos LǋT buvo Žuvǐ pramonơs valdyba, kuriai iš panaikintos
Žuvǐ pramonơs ministerijos ir Mažosios žvejybos tresto kartu su kitais
padaliniais buvo perduoti tvenkiniǐ ir ežerǐ žuvininkystơs ǌkiai, Lietuvos
žuvivaisos ir žuvǐ apsaugos valdyba, mokymo Ƴstaigos ir kt. Tuo metu Mažajam
žvejybos trestui priklausơ 6 valstybiniai žuvininkystơs ǌkiai, turơjĊ 327 ha
tvenkiniǐ. 1958 m. Ƴsteigta Lietuvos LǋT Vidaus vandenǐ eksploatacijos
valdyba.
Sovietiniu laikotarpiu vidaus vandenǐ žuvininkystơ ne kartą buvo
pertvarkoma. Jau 1947–1949 m. buvo ,,Kurtuvơnǐ“, ,,Šilo Pavơžupio“,
,,Arnơnǐ“, ,,Švenþiaus“ (,,Svinec“), ,,Arvydǐ“, ,,Vasaknǐ“ ir kai kurie kiti
valstybiniai ǌkiai, kuriǐ dalis tais paþiais arba kitais pavadinimais, pakeitus
nuosavybơs santykius, dirba ir šiuo metu. ǋkiai buvo daugiašakiai, laikơ galvijus,
kiaules, antis, augino javus, daržoves ir kt. Nuo 1959 m. buvo pradơti organizuoti
pirmieji specializuoti tvenkiniǐ žuvininkystơs ǌkiai, jiems perduodant senus
išlikusius tvenkinius ir aplink juos esanþias žemơs ǌkio naudmenas.
1959–1965 m. žuvininkystơs ǌkiuose buvo statomi nauji tvenkiniai. Taþiau
daugiausia dơmesio buvo skiriama specializuotiems žuvininkystơs ǌkiams plơtoti.
Žuvininkystơs tvenkiniǐ plotai didơjo iki 1990 m.
2000 m. šalyje buvo 21 akcinơ šiltavandenio tipo tvenkiniǐ žuvininkystơs
bendrovơ, išsidơsþiusi vaizdingame landšafte, bet nederlingose žemơse.
Visos tvenkiniǐ žuvininkystơs bendrovơs yra privatizuotos. Dauguma jǐ –
UAB. Jau 1995 m. bendrovơs buvo privatizuotos 60–100 proc. Jose Ƴvairiais
laikotarpiais iš viso dirbo 350–470 darbuotojǐ. Bendras bendroviǐ projektinis
tvenkiniǐ plotas – 10,5 tǌkst. ha. Balansinơ turto vertơ – 22,9 mln. Lt. Pagal
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dabar Lietuvoje galiojanþius statybos darbǐ Ƴkainius naujai sukurti tokƳ tvenkiniǐ
ǌkƳ reikơtǐ apie 2,3–2,5 mlrd. Lt. Ʋstojus Ƴ ES, Lietuvos tvenkiniai sudarơ
6,7 proc. naujǐjǐ ES valstybiǐ nariǐ tvenkiniǐ ploto. Tvenkiniǐ žuvis augina ir
apie 50 ǌkininkǐ. Dalis tvenkiniǐ žuvininkystơs bendroviǐ susijungơ. Rusnơs,
Vizbarǐ ir Kabeliǐ žuvininkystơs AB yra pakeitusios veiklos kryptƳ, o UAB
,,Auksinis karpis“ tvenkinius po paskelbto bankroto 2002 m. nupirko tvenkiniǐ
AB ,,Vasaknos“. Lietuvoje kasmet žuvǐ auginimui panaudojama 7–8 tǌkst. ha
tvenkiniǐ ploto.
Tvenkiniǐ žuvǐ auginimo rezultatams Ƴtakos turi gamtinơs sąlygos.
Lietuvoje jos nơra palankios tvenkiniǐ žuvininkystei: trumpas žuvǐ vegetacijos
periodas, dažnai pasitaikantys vơlyvi ir šalti pavasario periodai bei vasaros,
sudơtingos hidrometeorologinơs sąlygos. Norint išsilaikyti rinkoje, bǌtina gerai
organizuoti bendroviǐ darbą, sutelkti kvalifikuotus specialistus.
Tik kompleksiškai naudojant visas žuvǐ auginimo intensyvinimo priemones,
galima pasiekti gerǐ gamybiniǐ rodikliǐ. Žuvininkystơs bendrovơs, atsižvelgdamos
Ƴ žuvǐ rinkos poreikius, orientuojasi Ƴ ekologišką, dietinĊ produkciją, kuo mažesnĊ
vandens taršą. Dơl to mažiau sunaudojama pašarǐ žuvǐ šơrimui ir trąšǐ tvenkiniǐ
trĊšimui. Investicijǐ Ƴ gamybą mažơjimas savo ruožtu neigiamai veikia ir tvenkiniǐ
produktyvumą, kuris 2000–2005 m. buvo 450–650 kg/ha. Kasmet žuvǐ šơrimui
buvo sunaudojama 7–8 tǌkst. t pašarǐ, iš jǐ 50–60 proc. sudarơ grǌdai. Tvenkiniǐ
trĊšimui kasmet sunaudojama 4–4,5 tǌkst. t organiniǐ ir apie 10 t mineraliniǐ
trąšǐ.
Esamuose akvakultǌros bendroviǐ tvenkiniuose per metus galơtǐ bǌti
užauginama 5,5 tǌkst. t prekiniǐ žuvǐ. Dơl ribotǐ rinkos poreikiǐ panaudojama
tik 45–50 proc. gamybiniǐ pajơgumǐ.
Prekiniǐ tvenkiniǐ žuvǐ didmeninĊ prekybą mǌsǐ šalyje vykdo
žuvininkystơs bendrovơs. Joms talkina Nacionalinơ akvakultǌros ir žuvǐ
produktǐ gamintojǐ asociacija, kuri sprendžia ir kitus žuvininkystơs bendroviǐ
reikalus.
Vidutiniškai vienam Lietuvos gyventojui 2005 m. buvo realizuota po
0,59 kg tvenkiniǐ žuvǐ. Apie 97 proc. produkcijos sudarơ gyvi karpiai.
Tvenkiniuose taip pat auginama nedaug lydekǐ, peledžiǐ, karosǐ, lynǐ, sterkǐ,
augalơdžiǐ žuvǐ. Be to, juose auginami šiǐ ir kitǐ žuvǐ jaunikliai, skirti natǌraliǐ
vandens telkiniǐ Ƴveisimui. Tvenkiniuose užauginamǐ prekiniǐ žuvǐ metinơ vertơ
(faktinơmis pardavimo kainomis) 2000–2005 m. svyravo nuo 8,0 iki 13,8 mln.
Lt. Daugiausia žuvǐ parduodama vidaus rinkoje – apie 70 proc. 2000–2005 m.
kasmet buvo eksportuojama apie 30–32 proc. prekiniǐ karpiǐ – daugiausia Ƴ
Lenkiją (iki 61 proc.), Latviją (iki 38 proc.).
Lietuvoje vidutinơ 1 tonos tvenkiniuose išaugintǐ prekiniǐ žuvǐ savikaina
2000 m. buvo 4709 Lt, 2001 m. – 4263 Lt, 2002 m. – 4382, 2003 m. – 3653 Lt,
2004 m. – 4406 Lt, 2005 m. – 4670 Lt. Gamybos sąnaudǐ struktǌroje didžiausią
lyginamąjƳ svorƳ sudarơ pašarai (32–35 proc.), Ƴveisimo medžiaga (16–28 proc.),
darbo užmokestis (13–14 proc.). 2000–2005 m. tvenkiniǐ žuvininkystơs
bendroviǐ darbuotojǐ vidutinis mơnesio darbo užmokestis buvo 520–600 Lt. Tik
ekonomiškai stipriausiose bendrovơse jis sudarơ 801–850 Lt. Vien dơl mažesnio

V. AKVAKULTǋRA (Tvenkiniǐ žuvininkystơ)

69

darbo užmokesþio Lietuvoje tvenkiniǐ žuvǐ produkcijos savikaina 2000–2005 m.
buvo mažesnơ, palyginti su kitomis ES valstybơmis.
Iki 2000 m. akvakultǌros Ƴmonơs dirbo nestabiliai, dažniausiai
nuostolingai. 2000 m. nuostolis – 574,5 tǌkst. Lt. Taþiau jau 2001 m. gauta
357,8 tǌkst. Lt pelno, 2002 m. – 712,5 tǌkst. Lt, 2003 m. – 2632,3 Lt, 2004 m. –
2187,6 tǌkst. Lt, 2005 m. – 3453,2 tǌkst. Lt. 2004–2005 m. veiklos rentabilumas
buvo 14,8–23,3 proc.
Dơl kylanþiǐ Ƴsigyjamǐ materialiniǐ vertybiǐ kainǐ bei auganþio darbo
užmokesþio turơtǐ didơti žuvǐ savikaina. Nežymiai kintant savikainai, Lietuvos
karpiǐ augintojǐ produkcija turơtǐ bǌti ir toliau konkurencinga. Taþiau mažai
tikơtina, kad tokios sąlygos išliks ir netolimoje ateityje, nes didơja pašarǐ,
energetiniǐ ištekliǐ kainos, numatomas darbo užmokesþio augimas.
Akvakultǌros Ƴmoniǐ gamybos ir ekonominiǐ rodikliǐ gerơjimui didelơs
Ƴtakos turơjo nacionalinio biudžeto teikiama parama žuvǐ ligǐ profilaktinơms ir
gydomosioms priemonơms vykdyti, tvenkiniǐ dezinfekavimui. 2003 m. parama
minơtiems tikslams sudarơ 886,9 tǌkst. Lt, 2004 m. – 797,4 tǌkst. Lt, 2005 m. –
1166,0 tǌkst. Lt. Be to, 2004 m. suteikta parama už sunaudotus energetinius
išteklius (139,8 tǌkst. Lt) ir Ƴsigyjant veislinĊ medžiagą, taikyta dyzeliniǐ degalǐ
akcizo kompensacija. Lietuvos Respublikos akcizǐ Ƴstatymo papildymo Ƴstatymas
Nr. IX-167, priimtas 2001 m. sausio 25 d., numato, kad tvenkiniǐ ir kitǐ vidaus
vandenǐ žuvininkystơje akcizu neapmokestinamo gazolino (dyzeliniǐ degalǐ)
kiekis per vienus kalendorinius metus gali sudaryti iki 275 l už vieną toną
sugautǐ ir realizuotǐ žuvǐ. Nuo 2003 m. buvo remiama ekologinơs žuvininkystơs
plơtra. 2003 m. išmokos už ekologiškǐ žuvininkystơs produktǐ gamybą sudarơ
280 tǌkst. Lt, 2004 m. – 740 tǌkst. Lt, 2005 m. – 923 tǌkst. Lt. Be paramos
akvakultǌros tvenkiniǐ žuvininkystơ, kaip ir žemơs ǌkis, ypaþ daugiau Ƴ šiaurĊ
esanþiose šalyse, dirbtǐ nuostolingai, ir bǌtǐ sunku šalies gyventojus aprǌpinti
žuvǐ produktais.
Kasmet tvenkiniǐ žuvǐ auginimui nepanaudojama apie 30 proc. tvenkiniǐ
ploto. Faktinơ tvenkiniǐ vandens kubatǌra siekia tik apie 40–50 proc. projektinơs.
Tai lemia dalies tvenkiniǐ projektai, numatantys, kad 105 mln. m3 vandens Ƴ
tvenkinius gali bǌti prileista tik siurbliais. Taþiau taupant lơšas, vanduo siurbliais
Ƴ tvenkinius tiekiamas tik bǌtiniausiais atvejais. Pakilus elektros energijos
kainoms, dalis Ƴmoniǐ siurbliniǐ visai nebenaudoja. Siekiant mažinti elektros
energijos sąnaudas, dalis siurbliniǐ modernizuojamos naudojant ES struktǌriniǐ
fondǐ lơšas.
2000–2005 m. laikotarpiu tvenkiniai iš esmơs nebuvo renovuojami.
2007–2013 m. planuojama vykdyti naudojamǐ tvenkiniǐ renovacijos programą
tam panaudojant ES žuvininkystơs fondo paramą.
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1. Karpiǐ selekcija
Pagrindinơ tvenkiniǐ prekinơ produkcija – stambǌs (1–1,5 kg) veidrodiniai
arba plikieji karpiai. Programiniai karpiǐ veislininkystơs darbai Lietuvoje
vykdomi nuo 1972 m. Tuo tikslu Ƴ Išlaužo žuvininkystơs ǌkio karpiǐ selekcijos
specializuotą Šilavoto skyriǐ (Prienǐ r.) buvo Ƴvežti lietuviški Bubiǐ (B), Vakarǐ
Ukrainos (U) ir vokiški (V) karpiai, vơliau – Paros karpiai, veidrodiniai ir plikieji
lenkiški ir vengriški karpiai, kitos karpiǐ veislơs. Ilgameþiais tyrimais buvo
Ƴvertinti Ƴvairǌs tarpveisliniai mišrǌnai, paruoštos rekomendacijos prekiniǐ karpiǐ
veisimui, veisliniǐ karpiǐ reprodukcijai, numatytos Lietuvos karpiǐ veislơs
išvedimo gairơs. Vyksta baigiamieji šios veislơs, sukurtos panaudojant Bubiǐ
veislinơs grupơs karpiǐ genofondą, aprobavimo darbai. Procesas stringa dơl
Lietuvoje kol kas dar nesukurtos gyvǌnǐ veisliǐ aprobavimo sistemos.
2000–2005 m. karpius veisianþioms bendrovơms realizuota per 4,0 tǌkst. vnt.
Ƴvairiǐ linijǐ karpiǐ reproduktoriǐ.

2. Upơtakiǐ auginimas
Pagal Eurostato teikiamą statistiką daugumoje Europos šaliǐ karpiǐ
užauginama vis mažiau, o daug daugiau auginama lašišiniǐ žuvǐ. Pastarǐjǐ kaina
sumažơjo. Nors Lietuvoje upơtakius auginti buvo pradơta dar XIX a., šiuo metu
jǐ auginama labai nedaug. Trǌksta tinkamǐ upơtakiǐ tvenkiniǐ ir aikšteliǐ
baseinǐ statybai, nơra šiǐ žuvǐ vartojimo tradicijǐ. Jie auginami Lietuvos
valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystơs tyrimǐ centro (LVŽŽTC) Žeimenos ir
Vokơs filialuose, AB ,,Vasaknos“ baseinuose, Trakǐ, Klaipơdos, Skuodo,
Šalþininkǐ ir kai kuriǐ kitǐ rajonǐ ǌkininkǐ bei Ƴmoniǐ tvenkiniuose. 2000–2005
m. kasmet buvo užauginama ir realizuojama iki 30 t šiǐ vertingǐ žuvǐ. Pašarai
upơtakiams auginti Ƴvežami iš Danijos ir Lenkijos, taþiau naudojami ir savos
gamybos. Kadangi šiǐ žuvǐ Europoje pakanka, parduoti Lietuvoje išaugintus
upơtakius Europos rinkoje bǌtǐ sunku, todơl orientuojamasi Ƴ vidaus rinką.

3. Ekologiška žuvininkystơs produkcija
Stiprơjanti šalies ekonomika, augantis gyvenimo lygis, orientacija Ƴ
natǌraliǐ produktǐ vartojimą diktuoja naujas sąlygas, keiþia požiǌrƳ Ƴ produktǐ
asortimentą ir kokybĊ. Vakarǐ Europos šaliǐ patirtis rodo, kad gerơjant gyvenimo
kokybei, didơja ekologiškǐ produktǐ poreikis. Ekologiškos produkcijos vienetui
užauginti ar pagaminti reikalingos didesnơs išlaidos. Pagal LAEI atliktus tyrimus
sertifikuotuose ekologiškai produkcijai išauginti tvenkiniǐ plotuose gamybos
išlaidos (skaiþiuojant tonai produkcijos) yra 22–25 proc. didesnơs negu kituose, o
rentabilumas 27,8 proc. mažesnis nei nesertifikuotuose. Siekiant kompensuoti
prarastas lơšas ir užtikrinti ǌkio subjektǐ analogišką tradiciniam ǌkininkavimui
pajamingumą, reikalinga finansinơ parama.
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Maisto kokybơ ir aplinkos apsauga yra visǐ ES valstybiǐ bendrosios
žemơs ǌkio politikos dalis, kurią vykdyti yra Ƴsipareigojusios ir naujosios narơs
(tarp jǐ ir Lietuva).
Maisto produktǐ gamyba ekologiniu bǌdu, t. y. švarioje ir saugioje
aplinkoje, be mineraliniǐ trąšǐ ir sintetiniǐ augalǐ apsaugos priemoniǐ, be
antibiotikǐ, augimo stimuliatoriǐ ir genetiškai modifikuotǐ organizmǐ ir
produktǐ – tampa svarbi ir mǌsǐ šalyje. Ekologiškǐ maisto produktǐ paklausa ES
ypaþ sparþiai augo paskutinƳjƳ praơjusio amžiaus dešimtmetƳ. Ekologinơs
žemdirbystơs plotai 2000 m., palyginti su 1993-iaisiais, išsiplơtơ daugiau nei
penkis kartus. Žuvininkystơje šis procesas vyksta lơþiau, kadangi Lietuvoje jis
prasidơjo tik 2003 m.
2003 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos žemơs ǌkio ministro Ƴsakymu
Nr. 3D-94 patvirtintos ekologinơs žuvininkystơs taisyklơs, kurias paruošơ VƲ
,,Ekoagros“, Lietuvos žemơs ǌkio universiteto Aplinkos institutas, VU
Ekologijos instituto mokslininkai bei Nacionalinơs akvakultǌros ir žuvǐ produktǐ
gamintojǐ asociacijos specialistai. Šios taisyklơs naujai patvirtintos 2004 m.
balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos žemơs ǌkio ministro Ƴsakymu Nr. 3D-253.
Taisyklơs parengtos pagal ES Tarybos 1991 m. birželio 24 d. reglamentą
Nr. 2092/91/EEB ,,Dơl ekologiškos žemơs ǌkio produkcijos gamybos ir žemơs
ǌkio ir maisto produktǐ ženklinimo“ ir Tarptautinơs ekologinio žemơs ǌkio
judơjimǐ federacijos (International Federation of Organic Agriculture
Movements – IFOAM) normas ,,Dơl ekologiškos produkcijos gamybos ir
perdirbimo“. Ekologinơs žuvininkystơs taisyklơs nustato ekologiškǐ
žuvininkystơs produktǐ tvenkiniuose gamybos, perdirbimo, gabenimo,
saugojimo, realizavimo ir sertifikavimo reikalavimus. Produktai, atitinkantys šiǐ
taisykliǐ reikalavimus, vadinami ekologiškais ir ženklinami ekologiškǐ produktǐ
sertifikavimo ženklu. Tai padeda pirkơjams atskirti produktus rinkoje.
2004 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos žemơs ǌkio ministro
Ƴsakymu Nr. 3D-253 patvirtintos naujos Ekologinio žemơs ǌkio taisyklơs, kurios
apima ir ekologinĊ žuvininkystĊ. Šios taisyklơs ne kartą buvo koreguotos.
ŽǋM su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Ƴsteigơ VƲ
,,Ekoagros“ ir pavedơ jai vykdyti ekologinio žemơs ǌkio sertifikavimo darbus. Ši
Ƴstaiga tikrina bei sertifikuoja ǌkius ir Ƴmones, gaminanþias ekologiškus
produktus, taip pat sertifikuoja pagalbines priemones, kurios naudojamos šiǐ
produktǐ gamybai.
Ekologinơs žuvininkystơs pagrindiniai principai: aukštos kokybơs
produktǐ gamyba, nenaudojant dirbtiniǐ priedǐ; gamybos metodai pagrƳsti
minimaliǐ išoriniǐ šaltiniǐ naudojimu; minimalaus poveikio aplinkai ir produktǐ
apsaugai nuo taršos iš aplinkos užtikrinimas; gera sveikatos priežiǌra, gera
aplinka ir minimalus stresas, mažiau susirgimǐ; gero žuvǐ gyvybingumo
užtikrinimas, atsižvelgiant Ƴ tai žuvǐ rǌšiai bǌdingus psichologinius ir elgesio
poreikius; aukštos kokybơs vadyba, užtikrinanti minimalǐ veterinariniǐ preparatǐ
naudojimą; pesticidǐ nenaudojimas; organiniǐ ir mineraliniǐ medžiagǐ, išvardytǐ
taisyklơse, naudojimas trĊšimui; vietiniǐ ištekliǐ naudojimas.
Pagrindinơs priežastys, skatinanþios gaminti ekologiškus žuvininkystơs
produktus: ekologiškǐ produktǐ paklausos didơjimas Lietuvoje, kitose ES ir
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treþiosiose šalyse; didesnơs ekologiškǐ produktǐ kainos ES šalyse ir dơl to
didesnơs gamintojǐ pajamos; ekologiškǐ žuvininkystơs produktǐ ženklinimas,
padedantis pirkơjams juos atskirti rinkoje (tai didina paklausą); didesnơs
galimybơs gauti ES struktǌriniǐ fondǐ paramą; geresni gamtosauginiǐ problemǐ
sprendimai; gerơjantis šalies Ƴvaizdis tarptautiniu lygiu, galimybơ dalyvauti
tarptautinơse mugơse ir seminaruose; ekologinơs žemdirbystơs vystymosi
skatinimas dơl didơjanþio ekologiškǐ grǌdǐ poreikio žuvǐ šơrimui.
22 lentelơ. Ekologinei žuvininkystei sertifikuoti ir Ƴveisti tvenkiniǐ plotai
2003–2005 m., ha
Ʋmonơs pavadinimas
AB ,,Išlaužo žuvis“
UAB ,,Juodasis gandras“
UAB ,,Raseiniǐ žuvininkystơ“
UAB ,,Žemaitijos žuvis“
UAB ,,Šalþininkǐ žuvininkystơs ǌkis“
UAB ,,Abulitas“
UAB ,,Arvydai“
UAB ,,Kintai“
AB ,,Vasaknos“
UAB ,,Daugǐ žuvis“
UAB ,,Armolơ“
UAB ,,Akvilegija“
UAB ,,Birvơtos tvenkiniai“
UAB ,,Šventjonis“
Antano Bartašiaus IƲ
ŽKB* ,,Ratisa“
Iš viso

2003

2004

2005

234,33
264,00
134,60
262,60
265,10
80,70
244,30
0
465,00
0
351,25
435,60
0
0
0
30,70
2768,18

288,73
264,00
285,50
262,60
265,10
92,30
271,79
0
647,10
221,30
357,00
501,80
318,50
33,20
16,18
0
3825,10

288,73
264,00
615,00
264,30
265,10
92,30
291,22
274,70
649,90
345,50
367,50
536,80
439,30
54,20
0
0
4748,55

* Žuvininkystơs kooperatinơ bendrovơ.

Ekologinơs žuvininkystơs sertifikavimo darbǐ kainos patvirtintos 2003 m.
liepos 31 d. Lietuvos Respublikos žemơs ǌkio ministro Ƴsakymu Nr. 3D-315.
Ekologinơs gamybos ir pereinamojo laikotarpio žuvininkystơs ǌkiǐ sertifikavimo
darbǐ Ƴkainis už inspektuojamą Ƴveisto žuvininkystơs tvenkinio ha – 20 Lt (be
PVM).
Kasmet Lietuvos Respublikos žemơs ǌkio ministro Ƴsakymu tvirtinamos
taisyklơs ekologinei žuvininkystei remti. Jos reglamentuoja paramos teikimą už
deklaruotą ir sertifikuotą Ƴveistǐ tvenkiniǐ plotą, naudojamą ekologiškiems
žemơs ǌkio ir maisto produktams auginti. Maksimalus paramos dydis patvirtintas
Europos Komisijos 2004 m. balandžio 4 d. dokumentu C(2004) 1500 ir Lietuvoje
sudaro 207 Lt už sertifikuotą Ƴveistǐ tvenkiniǐ hektarą. Remiantis LAEI
skaiþiavimais, parama pagal šiuo metu esanþias ekonomines gamybos sąlygas
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turơtǐ bǌti apie 500 Lt/ha Ƴveisto ir sertifikuoto tvenkiniǐ ploto. Siekiant išvengti
lygiavos, paramos dydis yra diferencijuojamas pagal sertifikuotǐ tvenkiniǐ
produktyvumą. Paramos teikimą administruoja rajonǐ savivaldybơs ir
Nacionalinơ mokơjimo agentǌra prie ŽǋM (NMA).
Dalis tvenkiniǐ žuvininkystơs plơtros problemǐ vis dar išlieka. Pvz.,
neišsprĊstas klausimas dơl žemơs nuosavybơs po žuvininkystơs tvenkiniais ir
saugyklomis; sunkumai registruojant tvenkinius kaip turtą, sudarant nuomos
sutartis; mažiau akvakultǌros moksliniǐ tiriamǐjǐ darbǐ šalies mokslinơse
institucijose; sudơtingas ES lơšǐ Ƴsisavinimas modernizuojant žuvininkystơs
bendroviǐ gamybinius pajơgumus, nes bendrovơms trǌksta nuosavǐ lơšǐ, darbus
gali vykdyti tik specializuotos organizacijos, sudơtinga šiǐ programǐ priơmimo
procedǌra ir kt.
Tvenkiniǐ žuvininkystơs plơtros kryptyse numatyta auginti tik aukštos
kokybơs iki 1,5 kg vidutinio svorio gyvus karpius. Be jǐ, tvenkiniuose auginti
daugiau upơtakiǐ ir kitǐ rǌšiǐ žuvǐ prekinei produkcijai bei žuvǐ jauniklius
natǌraliǐ vandens telkiniǐ Ƴveisimui. Siekiant kuo mažiau teršti gamtinĊ aplinką,
žuvǐ šơrimui naudoti visaverþius, kuo geriau Ƴsisavinamus pašarus. Vartotojams
pateikti ne tik gyvas, bet ir skrostas tvenkiniǐ žuvis, užauginti daugiau
ekologiškos tvenkiniǐ produkcijos. Paþioms Ƴmonơms realizuoti produkciją bei
aktyviau ieškoti užsienio partneriǐ Vakarǐ ir Rytǐ rinkose. Palaikyti gerą
tvenkiniǐ techninĊ bǌklĊ, tvenkinius modernizuoti. Daugiau lơšǐ skirti reklamai,
žuvǐ ligǐ profilaktinơms priemonơms, kovai su žuvilesiais paukšþiais. Rengti
žuvininkystơs specialistus, kelti jǐ kvalifikaciją.

4. Žuvǐ auginimas recirkuliacinơse (uždarose) sistemose
Žuvǐ auginimu uždarose sistemose Lietuvoje susidomơta 1986 m. Tam
buvo Ƴkurta eksperimentinơ laboratorija, kurioje buvo ne tik išbandyti naujausi to
laiko žuvǐ auginimo metodai, bet ir suprojektuota 13 moderniǐ žuvǐ auginimo
linijǐ. Uždaros žuvǐ auginimo sistemos buvo pastatytos Jonavos azoto trąšǐ
gamykloje ir „Šilo Pavơžupio“ žuvininkystơs ǌkyje. Pasikeitus ekonominei
situacijai, dalis projektǐ šiuose objektuose neƳgyvendinti. Pabrangus energijos
ištekliams bei pašarams, recirkuliacinơ žuvǐ auginimo sistema Jonavoje
nebeeksploatuojama, o AB ,,Šilo Pavơžupis“ dabar užsiima tik ankstyvu karpiǐ
ikrǐ inkubavimu. Klaipơdos ir Švenþioniǐ rajonuose buvo pastatytos unguriǐ
auginimo linijos.
Žuvis auginti uždarose sistemose perspektyvu. Šios sistemos plaþiai
taikomos Vakarǐ Europos šalyse, ypaþ paauginant žuvǐ jauniklius natǌraliǐ
vandens telkiniǐ Ƴveisimui, vykdant mokslinius eksperimentus. Sơkmingą
sistemǐ darbą gali užtikrinti aukštos kvalifikacijos specialistai, techniškai gerai
Ƴrengti auginimo kompleksai ir juose auginamos tik tam tinkamǐ rǌšiǐ žuvys.
Perspektyvą turi vertingǐ žuvǐ – unguriǐ, eršketǐ, šamǐ, sterkǐ jaunikliǐ ir kai
kuriǐ kitǐ žuvǐ auginimas tokiose sistemose. Šiuo metu sơkmingai dirba UAB
,,Auksinis ungurys“ (Švenþioniǐ r.), kur kasmet iki 1,5–5 g svorio paauginama ir
realizuojama apie 0,2–0,5 mln. vnt. jaunikliǐ ir 40–50 t prekiniǐ unguriǐ. Atlikti
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gamybiniai bandymai ir paruošti bei pradơti vykdyti šamǐ, sykǐ, sterkǐ jaunikliǐ
paauginimo projektai uždarose sistemose LVŽŽTC Simno ir Rusnơs filialuose.

5. Tvenkiniǐ žuvininkystei nusipelnĊ darbuotojai
Lietuvos tvenkiniǐ žuvininkystei daug nusipelnơ buvĊ ilgameþiai
tvenkiniǐ žuvininkystơs ǌkiǐ vadovai: K. Valiulis ir S. Valiukas (Molơtǐ r.
Arnioniǐ žuvininkystơs ǌkis), P. Kizalas (Alytaus r. Daugǐ žuvininkystơs ǌkis),
K. Valiulis ir A. Paukštơ (Prienǐ r. Išlaužo žuvininkystơs ǌkis), M. Kaušinis
(Kietaviškiǐ žuvininkystơs ǌkis (Elektrơnǐ sav.)), V. Matuseviþius (Telšiǐ r.
Pasruojo žuvininkystơs ǌkis), ý. Kenstaviþius (Raseiniǐ r. Paupio žuvininkystơs
ǌkis), V. Žilơnas, V. Geþys (Kelmơs r. Šilo Pavơžupio žuvininkystơs ǌkis),
L. Seliukas (Rokiškio r. Rokiškio žuvininkystơs ǌkis), J. ýižas (Zarasǐ r.
Vasaknǐ žuvininkystơs ǌkis), A. Bagdanaviþius (LVŽŽTC Ignalinos filialas),
M. Marcinkeviþienơ (buvusios Lietuvos vidaus vandenǐ eksploatacijos valdybos
Žǌklơs ir tvenkiniǐ žuvininkystơs skyriaus viršininkơ), V. Bružinskas,
S. Ragaišienơ, A. Jakubauskienơ, A. Daulenskis (buvĊ šio skyriaus darbuotojai),
L. Janơnas (buvĊs šio skyriaus, o vơliau – Žuvininkystơs departamento prie ŽǋM
darbuotojas).
Svarǐ indơlƳ Ƴnešơ eiliniai darbininkai, dirbĊ žuvininkystơje ne vieną
dešimtmetƳ: P. Koskus (Kurtuvơnǐ karpiǐ ǌkis), R. Plušþiauskas (Šilo Pavơžupio
žuvininkystơs ǌkis), J. Raslanienơ (Arvydǐ, Vasaknǐ, Išlaužo žuvininkystơs
ǌkiai), A. Macijauskas (Vasaknǐ žuvininkystơs ǌkis) ir kt.
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VI. ŽUVǏ PERDIRBIMAS.
VIDAUS IR UŽSIENIO PREKYBA
1. Žuvǐ perdirbamoji pramonơ
Lietuvos žuvǐ perdirbamoji pramonơ yra reikšminga ir pajơgi maisto
pramonơs šaka, apimanti žuvǐ ir kitǐ jǌrǐ gyvǌnǐ perdirbimą Ƴ maisto,
medicinos, pašarǐ ir techninĊ produkciją. Po Lietuvos nepriklausomybơs
atkǌrimo žuvǐ perdirbimo pramonơje Ƴvyko esminiǐ permainǐ. Jos ǌkio subjektai
susidǌrơ su problemomis, bǌdingomis ir kitoms ǌkio šakoms pertvarkos Ƴ rinkos
ekonomiką laikotarpiu. Taþiau buvo ir tik šiai ǌkio šakai bǌdingǐ problemǐ.
Iki ǌkio pertvarkymo pradžios didžiąją žuvǐ perdirbimui reikalingos
žaliavos dalƳ sudarơ tolimuosiuose žvejybos rajonuose Lietuvos laivyno žvejǐ
sužvejotos žuvys. Dalis jǐ buvo perdirbama paþiuose laivuose, plaukiojanþiose
bazơse ir gamykliniuose refrižeratoriuose (šaldymas, sǌdymas, žuvǐ miltǐ
gamyba, kt.). Bankrutavus pagrindinei žaliavǐ tiekơjai VŽLƲ „Jǌra“, pasikeitơ
žaliavǐ tiekimo šaltiniai. Ʋmoniǐ veiklą sunkino apyvartiniǐ lơšǐ žaliavoms ir
medžiagoms pirkti stoka. Trǌko lơšǐ investicijoms, dơl ko buvo neƳmanoma
diegti naujǐ technologijǐ, modernizuoti gamybą. Sumažơjo labai pabrangusiǐ
žuvǐ ir jǐ produktǐ paklausa šalies rinkoje ir užsienyje. Ne vienerius metus
buvusios nepalankios kreditǐ gavimo sąlygos ribojo gamybą.
Žuvǐ perdirbamąją pramonĊ žlugdơ sutrikĊs ne vien žaliavǐ tiekimas, bet
ir orientacija tik Ƴ Rytǐ rinką, kainǐ pokyþiai pasaulinơje rinkoje, gyventojǐ
perkamosios galios sumažơjimas. Vykstant sparþiam ir radikaliam ǌkio
pertvarkymui, sumažơjo žuvǐ perdirbimo pramonơs gaminamǐ svarbiausiǐ
produktǐ apimtys. Tai lơmơ veiksniai, bǌdingi ir kitoms pereinamosios
ekonomikos šalims: susiaurơjusi vietinơ rinka, prarastos užsienio rinkos,
ekonominơ krizơ tradicinơse Rusijos ir kitose buvusios SSRS rinkose.
Lietuvos ǌkio sistemos reformavimas keiþiant nuosavybơs santykius,
liberalizuojant kainas formavo naujus santykius ir žuvininkystơje. Atsiradus
konkurencijai, kokybơs užtikrinimas ir asortimento išplơtimas tapo svarbǌs šios
ǌkio šakos plơtros veiksniai.
Po 1990 m. sunyko buvusios valstybinơs stambios žuvǐ perdirbimo
Ƴmonơs, kǌrơsi naujos mažos ir vidutinơs Ƴmonơs, jos buvo modernizuojamos,
buvo investuojamas nacionalinis ir užsienio partneriǐ kapitalas Ƴ naujǐ moderniǐ
Ƴmoniǐ statybą. Ʋsteigtose bendrose su užsienio kapitalu Ƴmonơse buvo pradơta
naujǐ, paklausiǐ žuvǐ ir jǌros produktǐ gamyba, iš užsienio specialistǐ perimama
pažangi gamybos praktika, rinkodaros patirtis.
Pertvarkant Lietuvos žuvǐ perdirbimo pramonĊ talkino ES šaliǐ
specialistai, ypaþ Danijos. Jie konsultavo ir teikơ paramą, pirmiausia sprendžiant
valdymo problemas, susijusias su Ƴmoniǐ privatizavimu, žuvǐ produktǐ kokybơs
gerinimu ir jǐ saugumo užtikrinimu, Ƴgyvendinant rizikos veiksniǐ analizơs ir
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svarbiǐ jos valdymo taškǐ programos principus. Privaþios iniciatyvos dơka žuvǐ
perdirbimo sektorius buvo atkurtas ir plơtojosi gana sparþiai. 2005 m. jame dirbo
per 6000 darbuotojǐ. Buvo sukurti nauji pajơgumai ir darbo vietos Klaipơdoje,
Marijampolơje, Plungơje, Raseiniuose, Panevơžyje, Šiauliuose, Kaune bei
daugelyje kaimo vietoviǐ.
2000 m. pradžioje buvo 116 registruotǐ žuvǐ perdirbimo Ƴmoniǐ, taþiau
tik dalis iš jǐ aktyviai veikơ. Kiekviena iš pusơs Ƴmoniǐ per savaitĊ perdirbdavo
mažiau kaip 2,5 t žuvǐ žaliavos. Nepakankama buvo ir kokybiškǐ šviežiǐ žuvǐ
žaliavos pasiǌla. Didesnơs ir modernios Ƴmonơs orientavosi Ƴ šaldytǐ žuvǐ
žaliavos perdirbimą. Didžioji Ƴmoniǐ dalis gamino šviežius, atšaldytus ir šaldytus
bei marinuotus produktus, 9 Ƴmonơs – žuvǐ kulinarinius produktus, 4 – žuvǐ
konservus, 5 – kitus žuvǐ produktus (krabǐ lazdeles, gaminius iš kreveþiǐ, žuvǐ
filơ).
Siekiant užtikrinti, kad Ƴ šalies rinką patektǐ tik saugǌs ir kokybiški
produktai, buvo taikomos Ƴvairios užsienio prekybos reguliavimo priemonơs –
muitinơs, veterinarijos, kokybơs reikalavimǐ ir produktǐ saugos kontrolơ. Maisto
saugos ir kokybơs reikalavimǐ Ƴgyvendinimas padidino produktǐ galimybes
patekti Ƴ kitǐ šaliǐ rinkas, stiprino jǐ konkurencingumą.
Buvo privalu laikytis ES nustatytǐ griežtǐ maisto produktǐ saugos
reikalavimǐ. Daugelis Lietuvos teisơs aktǐ, reglamentuojanþiǐ maisto saugą ir
produktǐ kokybĊ, (Lietuvos Respublikos maisto Ƴstatymas, higienos normos, kt.)
atitiko ES acquis.
Pasirengimo stoti Ƴ ES laikotarpiu buvo sutelktos pastangos tam, kad
Lietuvos maisto produktai bǌtǐ konkurencingi bendrojoje ES rinkoje, nustatyti
griežti reikalavimai Ƴmonơms sudaryti tinkamas gamybos sąlygas. Dalis Ƴmoniǐ,
nesugebơjusiǐ pasiekti nustatytǐ reikalavimǐ lygio, turơjo pasitraukti iš rinkos.
2001 m. – 10, o 2003 m. – 12 žuvǐ perdirbimo Ƴmoniǐ Lietuvos Respublikos
valstybinơs maisto ir veterinarijos tarnybos buvo sertifikuotos gaminti ir tiekti
produktus Ƴ ES rinką. Be to, tokia teisơ buvo suteikta 9 Atlanto vandenyne
žvejojusiems laivams. 2004 m. pabaigoje šalyje buvo 38 žuvǐ perdirbimo Ƴmonơs,
iš kuriǐ 27 buvo suteikta eksporto Ƴ ES rinką teisơ, 8 – tik Ƴ Lietuvos rinką, o dar
3 Ƴmonơms nustatytas pereinamasis laikotarpis kokybơs reikalavimams
Ƴgyvendinti. 18 žvejybos laivǐ turơjo teisĊ tiekti žuvǐ produktus Ƴ kitas šalis.
2005 m. pabaigoje buvo 35 veikianþios Ƴmonơs, iš jǐ 29 buvo suteikta teisơ tiekti
žuvǐ produktus Ƴ ES rinką, 5 – Ƴ vietinĊ rinką, 1 suteiktas pereinamasis laikotarpis.
Žuvǐ perdirbamoji pramonơ gamina ir tiekia vartotojams plataus
asortimento produkciją: atšaldytus, šaldytus, tarp jǐ išdarinơtus, sǌdytus ir
marinuotus, rǌkytus, džiovintus ir vytintus, aromatizuotus žuvǐ produktus,
kulinarinius žuvǐ gaminius, Ƴvairius žuvǐ konservus. Kasmet rinkai pasiǌloma
naujǐ žuvǐ produktǐ, Ƴvairinamas asortimentas. DidelĊ produkcijos dalƳ sudaro
delikatesiniai surimio produktai – krabǐ lazdelơs, žuvǐ piršteliai, vơžiǐ uodegơlơs
ir kiti panašǌs gaminiai. Dvi perdirbimo Ƴmonơs gamina žuvǐ konservus, kitos –
mišrǐ žuvǐ produktǐ asortimentą. Mažiausią žuvǐ produktǐ dalƳ sudaro džiovinti ir
vytinti žuvǐ produktai bei konservai (2005 m. – atitinkamai apie 0,1 ir 1,5 proc.).
2003 m. žuvǐ konservǐ gamyba sudarơ 3,7 proc. visǐ žuvǐ produktǐ gamybos.
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23 lentelơ. Maistiniǐ žuvǐ ir kitǐ jǌros produktǐ ir žuvǐ konservǐ gamyba
1995–2005 m., tǌkst. t
Metai
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
* Be konservǐ.

Žuvǐ produktai*

Žuvǐ konservai

7,9
13,1
11,7
11,3
32,0
51,5
65,9
58,6
58,1
64,0
72,8

4,5
6,6
7,0
5,9
2,7
0,8
7,8
7,9
1,8
0,6
0,9

Be maistinơs produkcijos, žuvǐ perdirbimo Ƴmonơs per metus pagamina
iki 3,8 tǌkst. t nemaistinơs žuvǐ produkcijos.
Stambiausios žuvǐ perdirbimo Ƴmonơs yra: UAB „Plungơs kooperatinơ
prekyba“, UAB „Viþiǌnai ir partneriai“, UAB „Norvelita“, UAB „Lignesa“,
UAB „Plungơs šaltis“, UAB „Espersen Lietuva“, UAB „P ir P Provit Industrija“.
Ʋmoniǐ grupơ „Viþiǌnai“ – privataus nacionalinio kapitalo Ƴmonơ.
Lietuvoje veikia 2 Ƴmonơs fabrikai – UAB „Plungơs kooperatinơ prekyba“ ir
UAB „Viþiǌnai ir partneriai“. Ʋmonơs padaliniai Ƴkurti Estijoje, Rusijoje
(Sovetske, Kaliningrado sr.), Lenkijoje, Latvijoje, Ukrainoje, Belgijoje.
UAB „Plungơs kooperatinơ prekyba“ (Ƴkurta 1995 m.) – viena didžiausiǐ
Ƴmoniǐ Europoje, gaminanti natǌralius ir sveikus surimio produktus – krabǐ
lazdeles, snieginio krabo mơsą, kt. Surimio produktai gaminami tik iš menkiǐ
šeimos žuvǐ. Jǐ sudơtyje daug vitamino B12, kalcio, magnio, geležies, fosforo,
mažai riebalǐ ir daug baltymǐ.
UAB „Viþiǌnai ir partneriai“ veiklą pradơjo 2002 m. Tai didžiausia
rytinơje ES dalyje Ƴsikǌrusi Ƴmonơ, kurioje gaminami plataus asortimento sǌdyti
ir rǌkyti Atlanto vandenyne sužvejotǐ žuvǐ gaminiai. Ʋmonơje naudojamos
naujausios technologijos, Ƴdiegti kokybơs standartai. Pagaminti produktai buvo
realizuojami Baltijos valstybơse, Rusijoje, Ukrainoje JAV, ýekijoje, Slovakijoje.
2004 m. šiai žuvǐ produktǐ perdirbimo Ƴmonei buvo suteikta teisơ eksportuoti
produkciją Ƴ ES šaliǐ rinkas.
Lietuvos ir Norvegijos bendra Ƴmonơ UAB „Norvelita“ Ƴkurta 1995 m.
Raseiniǐ rajone. Bendrovơ importuoja ir eksportuoja šaldytas žuvis, gamina žuvǐ
produktus, užsiima šaldytǐ žuvǐ ir žuvǐ produktǐ didmenine ir mažmenine
prekyba. Joje yra 4 gamybiniai padaliniai, juose gaminami kulinariniai sǌdytǐ ir
marinuotǐ silkiǐ gaminiai, rǌkytǐ ir marinuotǐ lašišǐ gaminiai, Ƴvairios karšto ir
šalto rǌkymo žuvys, krabǐ skonio surimio gaminiai.
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Nuolat investuodama Ƴ gamybos plơtrą, diegdama naujausias
technologijas, Ƴsigydama moderniausiǐ Ƴrengimǐ, keldama personalo
kvalifikaciją, UAB „Norvelita“ tapo viena didžiausiǐ ir moderniausiǐ, tarptautinƳ
pripažinimą turinti žuvǐ perdirbimo Ƴmoniǐ šalyje. Ji savo produkciją realizuoja
vietinơje ir užsienio rinkose – Vokietijoje, Danijoje, Švedijoje, Belgijoje ir kai
kuriose kitose ES valstybơse, o taip pat Rusijoje, JAV ir kt.
UAB „Provit Industrija” svarbiausia veiklos sritis – delikatesiniǐ žuvǐ
produktǐ gamyba. Ʋmonơ gamina daugiau kaip 30 pavadinimǐ žuvǐ produktus,
kurie pakuojami Ƴ tradicinius metalinius arba naujoviškus stiklinius indelius.
Produkcija ne kartą buvo Ƴvertinta „Lietuvos metǐ gaminio“ apdovanojimu.
Produktai tiekiami šalies vidaus rinkai ir užsieniui, suteikta teisơ eksportuoti Ƴ
kitas ES valstybes. Ʋmonơ veža savo produkciją Ƴ Vokietiją, Lenkiją, Airiją,
JungtinĊ KaralystĊ, Rusiją.
UAB „Baltijos delikatesai“ gamina natǌraliǐ sardiniǐ, skumbriǐ, silkiǐ,
jǌrǐ lydekǐ su aliejumi bei menkiǐ kepenǐ konservus figǌrinơs skardos „Easy
open“ tipo dơžutơse, kuriose produkcija ilgai išlieka saugi. Didžiausią dalƳ
žaliavos Ƴmonei tiekia Atlanto vandenyne žvejojanþios UAB „Baltlanta“ laivai.
Ʋmonơ produktus tiekia Lietuvos rinkai ir eksportuoja Ƴ kai kurias kitas ES ir
NVS valstybes.
Per 2003–2005 m. laikotarpƳ Lietuvos žuvǐ perdirbimo Ƴmonơs 32 proc.
padidino žuvǐ produktǐ gamybos apimtƳ. Beveik 80 proc. padidơjo rǌkytǐ žuvǐ
produktǐ gamyba. Didžiausią žuvǐ produktǐ dalƳ sudaro aromatizuoti surimio
produktai (2005 m. jǐ pagaminta 39 proc.), šaldyti žuvǐ ir jǌrǐ produktai
(2005 m. – 21,5 proc.), sǌdyti ir marinuoti žuvǐ produktai (2005 m. – daugiau
kaip 17 proc.).
Lietuvos žvejybos ir žuvǐ perdirbimo pramonơs Ƴmonơs daugiausia
pateikia šaldytǐ Atlanto vandenyno žuvǐ ir jǌrǐ produktǐ, Baltijos šprotǐ, jǌrǐ
lydekǐ ir menkiǐ. Iš silkiǐ pagaminama 95 proc. sǌdytǐ ir marinuotǐ žuvǐ.
Didžiąją dalƳ rǌkytǐ produktǐ (46,3 proc.) sudaro lašišinơs žuvys, skumbrơs
(25,5 proc.), taip pat strimelơs, silkơs, jǌrǐ lydekos, karšiai, šprotai bei kitos
jǌrinơs ir gơlavandenơs žuvys.
24 lentelơ. Žuvǐ perdirbimo Ƴmoniǐ produkcija pagal produktǐ grupes
2003–2005 m., t*
Produkto pavadinimas

2003

2004

2005

Šaldyti žuvǐ produktai
Sǌdyti ir marinuoti žuvǐ produktai
Rǌkyti žuvǐ produktai
Džiovinti ir vytinti žuvǐ produktai
Kulinariniai žuvǐ gaminiai
Aromatizuoti jǌros produktai (surimio produktai)
Žuvǐ konservai

9 214,0
9 199,0
1 897,0
126,0
2 964,0
19 962,0
1 808,0

14 071,0
11 606,0
3 146,0
373,0
5 511,0
20 545,0
576,0

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

* Žuvininkystơs departamento prie ŽǋM duomenys.
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2. Importas ir eksportas
Lietuva yra žuvǐ žaliavą importuojanti, perdirbanti žuvis ir eksportuojanti
gatavus gaminius šalis. Dalis produkcijos reeksportuojama.
Importas. Žuvǐ perdirbimo Ƴmonơs gamina žuvǐ produktus daugiausia iš
importuojamos žaliavos.
Po šalies nepriklausomybơs atkǌrimo Ƴvežamiems produktams buvo
taikoma diferencijuota importo muitǐ tarifǐ sistema, susidedanti iš preferenciniǐ
ir autonominiǐ muitǐ tarifǐ, ir netarifiniǐ reguliavimo priemoniǐ.
Palankiausias užsienio prekybos režimas – preferenciniai importo muitǐ
tarifai buvo taikomi šalims, su kuriomis Lietuva buvo pasirašiusi laisvosios
prekybos sutartis: Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalimis,
Bulgarija, ýekija, Estija, Latvija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Turkija, Ukraina,
Vengrija. Konvenciniai importo muitǐ tarifai taikomi prekyboje su šalimis,
kurioms pagal susitarimus buvo suteiktas didžiausio palankumo prekyboje
statusas. Tokie susitarimai galiojo Lietuvos prekyboje su PPO šalimis bei
Baltarusija, Kazachstanu, Kinija, Rusija, Uzbekistanu, Vietnamu. Prekyboje su
šalimis, su kuriomis Lietuva nebuvo pasirašiusi jokiǐ prekybos sutarþiǐ ir kurios
nebuvo PPO narơs, buvo taikomi autonominiai importo muitǐ tarifai. Per
36 proc. Ƴ Lietuvą Ƴvežamǐ žemơs ǌkio ir maisto produktǐ pozicijǐ (pagal KN)
buvo taikomas nulinis importo muitǐ tarifas.
Siekiant apsaugoti Lietuvos rinką nuo subsidijuojamos produkcijos
importo, daranþio žalą vietiniams gamintojams, buvo sukurta atitinkama rinkos
apsaugos teisinơ bazơ: Lietuvos Respublikos antidempingo Ƴstatymas, ginantis
Lietuvos maisto produktǐ gamintojus nuo importo dempingo kainomis, Lietuvos
Respublikos kompensaciniǐ muitǐ Ƴstatymas, sudarantis sąlygas Lietuvos maisto
produktǐ gamintojams apsiginti nuo subsidijuojamos produkcijos importo,
Lietuvos Respublikos protekciniǐ (apsaugos) priemoniǐ Ƴstatymas, numatantis
galimybĊ griežtinti rinkos apsaugą taikant importo muitus ir importo kvotas tuo
atveju, jei atlikto tyrimo metu bǌtǐ nustatyta reali didelơ žala vietiniams
gamintojams. Visi minơti Ƴstatymai tuo metu atitiko tarptautinius reikalavimus.
Lietuvai Ƴstojus Ƴ ES pradơjo galioti ES teisơs aktai, reglamentuojantys Bendrijos
valstybiǐ užsienio prekybą su treþiosiomis šalimis ir ES vidaus rinkos apsaugos
priemones. Pasirašydama stojimo Ƴ ES sutartƳ, Lietuva Ƴsipareigojo nutraukti
dvišales ir daugiašales buvusias laisvosios prekybos sutartis su kitomis šalimis.
Lietuva iki Ƴstojimo Ƴ ES taikơ importo muitus tiktai perdirbtiems žuvǐ
produktams ir tik toms šalims, su kuriomis nebuvo pasirašytos laisvosios
prekybos sutartys. 1992 m. laisvosios prekybos sutartis buvo pasirašyta su
Norvegija, kuriai nuo 1993 m. buvo taikomas nulinis šviežiǐ ir šaldytǐ žuvǐ
importo muitǐ tarifas. Tuo buvo užtikrintas žaliavǐ tiekimas šalies žuvǐ
perdirbimo pramonei bei kitiems šalies vartotojams. 1993–1995 m. daugiausia
žuvǐ ir jǐ produktǐ buvo Ƴvežama iš Norvegijos, kiek mažiau iš Airijos,
Jungtinơs Karalystơs, Danijos, Rusijos. Vơlesniais metais iš Norvegijos tiekiamǐ
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žuvǐ svarba nemažơjo, pvz., 1997 m. jǐ importas sudarơ 27 proc., 1998 m. –
36 proc. Svarbus buvo ir žuvǐ importas iš Olandijos. 1997 ir 1998 m. jis
atitinkamais metais sudarơ 20 ir 22,3 proc. Tuo laikotarpiu žuvǐ produktǐ
prekybos su ES šalimis muitǐ tarifai buvo nuosekliai mažinami iki pat Lietuvos
Ƴstojimo Ƴ ES. 2000 m. žuvǐ ir jǐ produktǐ importas iš ES šaliǐ sudarơ 27 proc., o
2005 m. – jau 48 proc. viso žuvǐ ir jǐ produktǐ importo.
Iki Ƴstojimo Ƴ ES daugiausia žuvǐ žaliavos buvo Ƴvežama iš ELPA šaliǐ
(Norvegijos, Islandijos), su kuriomis buvo pasirašytos laisvosios prekybos
sutartys. Ʋstojus Ƴ ES ir pasikeitus muitǐ tarifams. padơtis iš dalies pasikeitơ, nes
Lietuva, stodama Ƴ ES, Ƴsipareigojo taikyti prekyboje tokius pat tarifinius muitus
kaip ir kitos ES šalys. Pagrindinơs šalys, iš kuriǐ 2004 metais Ƴ Lietuvą buvo
importuojamos žuvys ir jǐ produktai: Norvegija, Islandija, JAV, Olandija,
Latvija. Iš Norvegijos ir Islandijos 2004 m. buvo importuota net 31 proc. visǐ
Ƴvežtǐ žuvǐ. Taip pat išaugo importas iš JAV.
Žuvǐ importas 1995 m. sudarơ 41 tǌkst. t, 2000 m. – 60,4 tǌkst. t, 2001 m. –
79,1 tǌkst. t, 2003 m. – 75,4 tǌkst. t, 2004 m. – 69,8 tǌkst. t, 2005 m. – 89,7 tǌkst. t.
Eksportas. Po nepriklausomybơs atkǌrimo iki Lietuvos Ƴstojimo Ƴ ES
buvo Ƴgyvendinama nemažai priemoniǐ, skatinanþiǐ užsienio prekybą. Buvo
pasirašomos laisvosios prekybos sutartys su ES, Baltijos, ELPA (Islandija,
Norvegija, Šveicarija), Vidurio Europos laisvosios prekybos sutarties šalimis
(Lenkija, ýekija, Slovakija), NVS ir kt. Formuojant užsienio prekybos ir muitǐ
politiką ji buvo siejama su narystơs ES ir PPO reikalavimais, siekiant, kad
prekybos režimas ir liberalizuota užsienio prekyba nepadarytǐ žalos žuvǐ ǌkiui,
perdirbamajai pramonei. Svarbiausios žuvǐ ir jǐ produktǐ eksporto partnerơs
buvo NVS šalys (Rusija, Baltarusija, Kazachstanas, Ukraina, Moldova).
Žuvǐ perdirbimo Ƴmonơs eksportuoja apie 75 proc. visǐ pagamintǐ žuvǐ
produktǐ. 2000–2005 m. žuvys ir jǐ gaminiai sudarơ nuo 7 iki 13 proc. viso
Lietuvos maisto produktǐ eksporto. PagrindinƳ eksportuojamǐ žuvininkystơs
produktǐ asortimentą sudarơ aromatizuoti surimio produktai ir vakuume Ƴpakuotǐ
šaldytǐ žuvǐ filơ. Kitǐ grupiǐ produktai – atšaldytos, šaldytos, sǌdytos, rǌkytos
žuvys bei kulinariniai gaminai iš silkiǐ ir skumbriǐ daugiausia buvo parduodami
vidaus rinkoje. Aštrơjant konkurencijai rinkoje, mažơjo žuvǐ konservǐ gamyba,
nes pigesnơ produkcija (pvz., rǌkyti šprotai aliejuje) buvo Ƴvežama iš Latvijos ir
Estijos. Vartotojai daugiau dơmesio skyrơ ne produkto kokybei ar prekơs ženklui,
o mažesnei kainai. Daliai smulkiǐ ir vidutiniǐ žuvǐ produktus gaminanþiǐ
Ƴmoniǐ pagrindinơ rinka buvo NVS šalys. Tai joms turơjo neigiamǐ pasekmiǐ,
lơmusiǐ gamybos smukimą, sutrikdžiusiǐ atsiskaitymus ir produktǐ eksportą dơl
Rusijos 1998 m. ekonominơs krizơs. Tradicinơ žuvǐ konservǐ rinka buvo Rusija
ir kitos NVS šalys, todơl labiausiai nuo minơtos krizơs nukentơjo ši žuvǐ
perdirbimo pramonơs dalis. Sumažino gamybą arba bankrutavo didžiausios šalies
žuvǐ konservǐ Ƴmonơs (AB „Žuvǐ konservai“, AB „Maisto konservai“, AB
„Senoji Baltija“). Vyko žuvǐ produktǐ eksporto pokyþiai. Nuo 2000 m.
sumažơjus eksportui Ƴ NVS, daugiau žuvǐ produkcijos eksportuota Ƴ ES šalis.
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Didelis dơmesys šalyje buvo ir yra skiriamas maisto produktǐ kokybei ir
gamybos kontrolei, todơl taikomos priemonơs padidino lietuviškǐ žuvǐ produktǐ
konkurencingumą ES rinkoje. Dauguma produkciją gaminanþiǐ ir
eksportuojanþiǐ Ƴmoniǐ perơmơ ir Ƴgyvendino ES taikomą gamybos kontrolơs
praktiką, jos sơkmingai taiko tarptautinĊ maisto prekiǐ žymơjimo ir kodavimo
sistemą. Patvirtinti privalomieji žuvǐ produktǐ gamybos reikalavimai, žuvǐ
perdirbimo Ƴmonơse Ƴdiegta gamybos savikontrolơs sistema, parengti žuvǐ
produktǐ gamybą bei jǐ kokybĊ reglamentuojantys standartai.
Praradus eksporto Ƴ NVS šalis galimybes, šalies vidaus rinka Lietuvos
žuvǐ produktǐ gamintojams tapo per maža, todơl orientuotos Ƴ eksportą Ƴmonơs,
pagerinĊ gamybos sąlygas ir produktǐ kokybĊ bei gavĊ Lietuvos valstybinơs
maisto ir veterinarijos tarnybos atitinkamą patvirtinimą dơl eksporto Ƴ ES šalis,
persiorientavo Ƴ kitas rinkas. Jau 2000–2001 m. ES rinkoje buvo parduodama
apie 60 proc. lietuviškǐ žuvǐ produktǐ, nuo 2004 m. – net iki 65 proc.
Didžiąją dalƳ gaminamos produkcijos eksportuoja UAB „Ostsee
Kretinga“, UAB „Viþiǌnai ir partneriai“, UAB „Plungơs kooperatinơ prekyba“,
UAB „P ir P Provit Industrija“ ir kitos žuvǐ perdirbimo Ƴmonơs.
Kai kurios Ƴmonơs užsiima didmenine ir mažmenine prekyba žuvimis ir
žuvǐ produktais, neperdirbtǐ žuvǐ importu ir eksportu bei reeksportu. Pvz., UAB
„Pelagic partners Baltija“, UAB „Inbruka“, UAB „Atlantic fish products“, UAB
„Baltlanta“, UAB „Plungơs šaltis“ ir kt.
Statistikos departamento duomenimis, iki 2002 m. (išskyrus 1997 ir
1998 m.) prekybos žuvimis ir žuvǐ produktais balansas buvo neigiamas,
2003–2005 m. – teigiamas.
25 lentelơ. Žuvǐ produktǐ gamyba, importas ir eksportas 2000–2005 m.
Rodikliai

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Maistinơ žuvǐ ir kitǐ jǌros produktǐ 51,5
65,9
produkcija, tǌkst. t
Nemaistinơ žuvǐ produkcija, tǌkst. t
–
0,8
Žuvǐ ir jǐ produktǐ importas:
kiekis, tǌkst. t
60,4
79,1
vertơ, mln. Lt
192,9 270,9
Žuvǐ ir jǐ produktǐ eksportas:
kiekis, tǌkst. t
29,2
56,4
vertơ, mln. Lt
69,1 159,5
Prekybos balansas
-123,8 -111,4

58,6

58,1

64,0

72,8

2,0

1,8

4,1

3,8

71,7
260,3

75,4
261,9

69,8
297,0

89,7
469,4

63,8
213,8
-46,5

78,4
268,0
+6,1

85,9
342,8
+45,8

91,0
508,5
+39,1

DidelĊ Ƴtaką eksporto plơtrai daro teigiamas gamintojǐ Ƴvaizdis. Jis
kuriamas dalyvaujant tarptautinơse parodose, eksportuojant produkciją, pažymơtą
prekiniu ženklu. Viþiǌnǐ grupơs žuvǐ perdirbimo Ƴmonơs, UAB „Norvelita“,
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UAB „Baltijos delikatesai“ aktyviai dalyvauja šalies ir tarptautinơse parodose.
Dalyvavimas parodose Ƴmonơms suteikia galimybĊ pademonstruoti savo prekes,
palyginti jas su kitǐ šaliǐ Ƴmoniǐ gaminiais, Ƴvertinti, ką reikia gerinti, tobulinti,
aptarti bendradarbiavimą, sudaryti prekybinius sandorius.
Žuvǐ perdirbimo Ƴmonơs aktyviausiai dalyvauja Lietuvoje nuo 1992 m.
kasmet rengiamoje tarptautinơje specializuotoje žemơs ǌkio ir maisto pramonơs
parodoje „AgroBalt“ bei kasmet Briuselyje (Belgijoje) vykstanþioje ir daugiausia
jǌros produktais perdirbanþiǐ bei jais prekiaujanþiǐ Ƴmoniǐ sutraukianþioje
didžiausioje Europoje tarptautinơje jǌros produktǐ parodoje „European Seafood
Exposition“.
„Agrobalt“ organizuojamame eksponatǐ konkurse apdovanota ir žuvǐ
perdirbimo Ƴmoniǐ produkcija: 2000 m. medaliu buvo apdovanotas UAB
„Makvelos“ (Vilniaus r.) silkiǐ filơs su grybais gaminys, 2005 m. diplomu –
G. Kanaševiþiaus IƲ „Desơ“ (Kaišiadoriǐ r.) silpnai sǌdytǐ silkiǐ filơs su
prieskoniais ir aliejumi gaminys.
Periodiškai Briuselyje vykstanþioje jǌros produktus perdirbanþiǐ bei jais
prekiaujanþiǐ Ƴmoniǐ tarptautinơje parodoje „European Seafood Exposition“
Lietuvos Ƴmonơs dalyvauja nuo 2001 m. Jau 2002 m. „European Seafood
Exposition“ organizuojamame „Seafood Prix d'Elite“ (Elitiniai jǌros produktai)
konkurse tarp Ƴvairiausiǐ jǌros produktǐ iš daugelio pasaulio šaliǐ pristatytas
UAB „Viþiǌnai“ Snieginis krabas laimơjo specialǐ prizą ir diplomą kaip
sveikiausias naujas jǌros produktas. „Seafood Prix d'Elite“ prizai yra teikiami
tarptautinơs komisijos sprendimu už geriausius jǌros maisto produktus, skirtus
Europos rinkai. Be minơto apdovanojimo Briuselyje, 2003 m. Maskvoje
vykusioje parodoje atšaldytos krabǐ lazdelơs laimơjo aukso medalƳ, o krabǐ
makaronai – sidabro. 2005 m. snieginiǐ krabǐ lazdelơs apdovanotos Prancǌzijoje.
Lietuvos pramonininkǐ konfederacijos rengiamuose konkursuose kai kurie
Ƴmonơs „Baltijos delikatesai“ gaminiai buvo Ƴvertinti aukso medaliais arba
diplomais: auksu – „Natǌralioji skumbrơs filơ su aliejumi“ (2003 m.), „Skumbrơs
filơ paprikǐ padaže“ (2005 m.), „Lietuvos metǐ gaminio 2004“ diplomu –
„Skumbrơs filơ aliejuje su ananasais“, tarptautiniame maisto produktǐ ir gơrimǐ
konkurse „World Food Moscow’2004“ žuvǐ konservai „Pelamidơs filơ aliejuje su
þesnakais“ Ƴvertinti diplomu „Metǐ produktas – 2004“.

3. Gamintojǐ organizacijos
Žvejyba, rinkǐ organizavimas turi užtikrinti pasiǌlos atitiktƳ paklausai
kiekybơs ir kokybơs požiǌriais, rinkos kainǐ stabilumą, didinti gamintojǐ pelną.
ES bendrosios rinkos organizavimas reikalauja neleisti blogos kokybơs
produktams patekti Ƴ rinką, užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Produktai turi bǌti
tikrinami, numatyta jǐ kontrolơs galimybơ. Esant didelei žuvininkystơs produktǐ,
ypaþ šviežiǐ ir šaldytǐ, Ƴvairovei, svarbu vartotojams pateikti nors minimalią
informaciją apie šiuos produktus.
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Žvejyba labai svarbi kai kuriǐ Bendrijos pakranþiǐ regionǐ ekonomikai,
kadangi garantuoja žvejams pajamas. Turi bǌti užtikrintas rinkos stabilumas,
kartu laikantis EB tarptautiniǐ Ƴsipareigojimǐ ir ypaþ PPO nuostatǐ dơl gamybos
EB viduje rơmimo, susitarimǐ dơl muitǐ.
1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 „Dơl
bendro žuvininkystơs ir akvakultǌros produktǐ rinkǐ organizavimo“ pabrơžơ
gamintojǐ organizacijǐ bendrojoje rinkoje svarbą. Kadangi ne visi rinkos dalyviai
yra gamintojǐ organizacijǐ nariai, ES valstybơs narơs gamintojǐ organizacijǐ
priimtas veiklos taisykles, ypaþ gamybą ir pardavimą reglamentuojanþias, turi
leisti taikyti ir ne šiǐ organizacijǐ nariams.
Racionalus ištekliǐ naudojimas turi skatinti gamintojǐ organizacijos narius
tiekti rinkai aukštos kokybơs produkciją, gauti jiems kuo didesnƳ pelną.
Kiekvienǐ metǐ pradžioje turi bǌti parengtos programos, kuriose numatytos
priemonơs sunkiau parduodamiems žuvininkystơs produktams realizuoti.
2000 m. rugsơjo 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1924/2000,
nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dơl specialaus
pripažinimo suteikimo žuvininkystơs sektoriaus gamintojǐ organizacijoms
taikymo taisykles, nurodo, kokią informaciją turi pateikti gamintojǐ
organizacijos, kad jos bǌtǐ pripažintos tokiomis organizacijomis ar pripažinimą
paskelbti netekusiu galios.
Lietuvoje 2004 m. ŽǋM pripažino 2 gamintojǐ organizacijas: Lietuvos
žuvininkystơs produktǐ gamintojǐ asociaciją ir NacionalinĊ akvakultǌros ir žuvǐ
produktǐ gamintojǐ asociaciją. Pirmoji jungia 21 atviroje Baltijos jǌroje ir
49 Baltijos jǌros Lietuvos priekrantơje žvejojanþias Ƴmones. Antroji –
18 akvakultǌros Ƴmoniǐ ir LVŽŽTC.
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VII. ŽUVǏ (VƠŽIǏ) IŠTEKLIAI IR ŽVEJYBA
VIDAUS VANDENS TELKINIUOSE
Žuvǐ ištekliǐ išsaugojimo politikos formavimo vidaus vandens telkiniuose
funkcijas atlieka Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Verslinơ žvejyba
vidaus vandens telkiniuose vykdoma pagal aplinkos ministro patvirtintas
Verslinơs žvejybos Lietuvos žuvininkystơs vidaus vandens telkiniuose taisykles.
Kiekvienais metais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Ƴsakymais
nustatomos žvejybos Kuršiǐ, Kauno mariose bei kituose natǌraliuose vidaus
vandens telkiniuose kvotos bei kitos žvejybos reguliavimo priemonơs (žvejybos
terminai, draudžiamos žvejybos vietos). Naudotojams kvotos paskirstomos pagal
Žuvininkystơs departamento prie ŽǋM direktoriaus patvirtintas Žvejybos kvotǐ
skyrimo taisykles.

1. Kuršiǐ marios
Kuršiǐ marios – vienas svarbiausiǐ žuvininkystơs požiǌriu Lietuvos
vidaus vandens telkiniǐ. Bendras Kuršiǐ mariǐ plotas – 1584 km2. Lietuvai
priklausanþioje Kuršiǐ mariǐ dalyje (413 km2 – 26 proc. mariǐ ploto)
sužvejojama daugiau žuvǐ nei visuose kituose natǌraliuose vidaus vandens
telkiniuose kartu.
Didelơ Kuršiǐ mariǐ akvatorija, ypatinga geologinơ struktǌra ir geografinơ
padơtis sąlygoja tai, kad þia nuolat ar laikinai gyvena didelis ir sudơtingas
ichtiofaunos kompleksas, susidedantis iš gơlavandeniǐ, praeiviǐ (migruojanþiǐ) ir
jǌriniǐ žuvǐ rǌšiǐ. Mariose registruotos net 58 žuvǐ rǌšys. Eksperimentiniai ir
versliniai laimikiai – daugiausia gơlavandenơs ir praeivơs žuvǐ rǌšys. Jǌriniǐ žuvǐ
(upinơs plekšnơs, strimelơs) dažniausiai sužvejojama tik šiaurinơje mariǐ dalyje.
Žuvǐ ištekliai tiriami taikant sekliǐ priekrantơs vandenǐ tyrimǐ metodikas.
2000–2005 m. bendra pagrindiniǐ versliniǐ žuvǐ biomasơ Kuršiǐ mariǐ Lietuvos
akvatorijoje siekơ 8–12 tǌkst. t. Didžiausia žuvǐ koncentracija buvo stebima
pavasarƳ ir vasarą. Skirtingose mariǐ dalyse užfiksuoti gana žymǌs skirtumai:
centrinơje mariǐ dalyje žuvǐ biomasơ dažnai viršijo net 300 kg/ha, šiaurinơje –
140–180 kg/ha. Gausiausi nustatyti kuojǐ, karšiǐ, plakiǐ, ešeriǐ ir sterkǐ ištekliai.
Pastaraisiais metais nuolat gausơja Ƴ marias migruojanþiǐ perpeliǐ ir žiobriǐ.
Remiantis kasmetiniais žuvǐ ištekliǐ Kuršiǐ mariose tyrimais, buvo
limituojama, kiek galima sugauti karšiǐ, sterkǐ ir stintǐ verslui bei
prognozuojamas bendras verslinis Kuršiǐ mariǐ žvejǐ laimikis. Karšiǐ žvejybos
limitai šiuo laikotarpiu svyravo nuo 390 iki 465 t, sterkǐ – 90–130 t. Karšiǐ ir
sterkǐ sugauta tiek, kiek buvo prognozuota (kaip ir bendras laimikis Kuršiǐ
mariose). Stintǐ, kurios žvejojamos Baltijos priekrantơje, Kuršiǐ mariose ir
Nemuno deltoje, taip pat buvo nustatomas bendras limitas – 440–470 t. Kitǐ
žuvǐ rǌšiǐ žvejybos limitai nebuvo nustatomi, taþiau jǐ laimikiai išliko stabilǌs.
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Nors pastaruoju metu Kuršiǐ mariǐ žuvǐ ištekliai eksploatuojami
intensyviai, didesniǐ pokyþiǐ nei versliniǐ, nei eksperimentiniǐ laimikiǐ
struktǌroje nepastebơta. Tik nuolat Ƴžuvinant marias vertingǐ žuvǐ jaunikliais,
galimi verslinơs laimikiǐ struktǌros pokyþiai.
Bendri Kuršiǐ mariǐ žvejǐ verslininkǐ laimikiai pastaraisiais metais yra
beveik stabilǌs. Manoma, kad ir ateityje tokie versliniai laimikiai galơtǐ išlikti
net ir didơjant rekreacinơs žvejybos apimtims. Daugiausia Lietuvos žvejai
sugauna kuojǐ, sterkǐ, žiobriǐ, stintǐ.
Kuršiǐ mariose žvejojama gana intensyviai. Lietuvai priklausanþioje
Kuršiǐ mariǐ dalyje per metus sugaunama vidutiniškai apie 26 kg/ha žuvǐ, tuo
tarpu maždaug trigubai didesnơje Kaliningrado sriþiai priklausanþioje mariǐ
dalyje – tik apie 17 kg/ha. Kuršiǐ mariose žvejoja 72 Lietuvos Ƴmonơs (23 UAB
ir 49 IƲ). 37 Ƴmonơs – ir Kuršiǐ mariose, ir Baltijos jǌros priekrantơje.
Pagal VU Ekologijos instituto pateiktas rekomendacijas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro Ƴsakymu kiekvienais metais nustatomi žuvǐ
sugavimo ir žvejybos Ƴrankiǐ limitai bei kitos žvejybos reguliavimo priemonơs.
Ʋmonơms karšiǐ ir sterkǐ kvotos skiriamos atsižvelgiant Ƴ paskutiniǐjǐ trejǐ metǐ
kvotǐ išnaudojimo vidurkƳ. Karšiǐ kvota išnaudojama 93–97 proc., sterkǐ –
80–90 proc.
Kadangi Kuršiǐ marios priklauso Lietuvos ir Rusijos jurisdikcijai, labai
svarbu abiem valstybơms bendradarbiauti žuvǐ ištekliǐ apsaugos ir jǐ racionalaus
naudojimo klausimais. Nuo 1994 m. laikantis susitarimo tarp Lietuvos
Respublikos Vyriausybơs ir Rusijos Federacijos Vyriausybơs dơl
bendradarbiavimo žuvininkystơs srityje kiekvienais metais rengiamos Lietuvos–
Rusijos bendros komisijos žuvininkystơs klausimais sesijos, kuriǐ metu
keiþiamasi informacija apie žuvǐ ištekliǐ bǌklĊ, žuvǐ apsaugą ir žvejybos
rezultatus Kuršiǐ mariose, apie mokslo tiriamǐjǐ darbǐ, vykdomǐ Kuršiǐ
mariose, rezultatus ir žvejybos reguliavimo priemones, numatomos tolesnio
bendradarbiavimo kryptys, svarstomi šio telkinio žuvǐ ištekliǐ atkǌrimo
klausimai, suderinamos žuvǐ sugavimo Kuršiǐ mariose kvotos.
Laikotarpiais tarp minơtos komisijos sesijǐ dirba abiejǐ šaliǐ
žuvininkystơs specialistǐ darbo grupơs. Jǐ sudarytos dvi: Žuvǐ ištekliǐ atkǌrimo
darbo grupơ ir Moksliniǐ tyrimǐ darbo grupơ. Ʋ šias grupes Ƴtraukti mokslininkai,
ŽǋM ir Aplinkos ministerijǐ specialistai bei žvejai verslininkai.
Siekiant išsaugoti ir pagausinti Kuršiǐ mariǐ bei Nemuno žemupio žuvǐ
išteklius, kasmet šiuose telkiniuose atliekami žuvǐ Ƴveisimo darbai. LVŽŽTC,
vykdydamas neišnuomotinǐ valstybinơs reikšmơs vandens telkiniǐ Ƴžuvinimo
programą, kiekvienais metais Kuršiǐ marias bei Nemuno žemupƳ Ƴžuvina
vertingǐ rǌšiǐ žuvǐ jaunikliais. 2005 m. Ƴ Kuršiǐ marias bei Nemuno žemupio
telkinius išleista 550 tǌkst. vnt. sterkǐ, 2 mln. lydekǐ, 2,5 mln. vnt. lynǐ ir 29,75
mln. vơgơliǐ lervuþiǐ.
Kuršiǐ marias unguriais Lietuva paskutinƳ kartą Ƴžuvino 2003 m. – Ƴleista
60 tǌkst. vnt. stikliniǐ unguriukǐ.
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2. Upơs
Lietuvoje yra 29,9 tǌkst. upiǐ, upeliǐ, upokšniǐ, kanalǐ, ilgesniǐ kaip
0,5 km, o jǐ vagǐ bendras ilgis – 63,7 tǌkst. km. Upokšniai ir kanalai iki 10 km
ilgio sudaro per 90 proc. visǐ upiǐ. Yra 19 upiǐ, kuriǐ kiekviena ilgesnơ nei
100 km. Vidutinis upiǐ tinklo tankumas yra 0,99 km2. Valstybinơs reikšmơs
patvirtintą upiǐ sąrašą sudaro 662 Ƴvairaus dydžio Lietuvos upơs (2003 m. spalio
14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybơs nutarimas Nr. 1268 „Dơl valstybinơs
reikšmơs vidaus vandens telkiniǐ sąrašo ir jǐ ploto patvirtinimo“). Apie 46 proc.
visǐ upiǐ yra upokšniai iki 10 km ilgio. 44 (6,7 proc.) valstybinơs reikšmơs upơs
yra išnuomotos. 174 upơs reikšmingos ichtiologiniu požiǌriu.
Upơse gyvena iki 50 žuvǐ ir bežandžiǐ rǌšiǐ. Žuvǐ Ƴvairovơ ir gausa
priklauso nuo upiǐ dydžio, biotopinơs struktǌros ir ekologiniǐ veiksniǐ. Turtinga
ichtiofauna bǌdinga didesnơms upơms.
Pagal žuvǐ bendrijǐ struktǌrą visas upes galima suskirstyti Ƴ dvi
pagrindines grupes: lašišines ir karpines. Lietuvoje yra daugiau nei 180 lašišiniǐ
upiǐ. Jose gyvena upơtakiai, šlakiai, lašišos ir kitǐ stenobiontiniǐ rǌšiǐ žuvys.
Lašišiniǐ žuvǐ paplitimas Lietuvos upơse priklauso nuo rǌšies specifikos ir upiǐ
ekologiniǐ sąlygǐ. Gausiausiai paplitĊ upơtakiai, šlakiai gyvena 76 upơse, lašišos –
14–16 šio tipo upiǐ. Kadangi lašišinơs žuvys yra daug reiklesnơs aplinkos
sąlygoms, lašišiniǐ upiǐ ekologinơ bǌklơ yra žymiai geresnơ nei karpiniǐ.
Daugelis lašišiniǐ upiǐ yra šaltavandenơs, todơl jos gyvybiškai svarbios
praeivơms ir kitoms stenobiontinơms žuvims veistis. Visos lašišinơs žuvys
dauginasi gơlame vandenyje, todơl praeiviǐ formǐ žuvys neršti migruoja Ƴ upiǐ
aukštupius. Didžioji dalis Lietuvos upiǐ yra karpinio tipo.
26 lentelơ. Valstybinơs reikšmơs upiǐ tipai pagal žuvǐ bendrijǐ struktǌrą
Upơs ilgis, km
<10

10–50

50–200

Iš viso

>200

Žuvǐ rǌšis

L*

K**

L

K

L

K

L

K

Upiǐ skaiþius
Dalis bendrame upiǐ
skaiþiuje, proc.
* Lašišinơs.
** Karpinơs.

38

260

91

225

22

17

5

4

662

5,7

39,3

13,7

34

3,3

2,6

0,8

0,6

100

Lietuvos upơs, palyginti su kai kuriomis Vakarǐ Europos upơmis, yra
mažo arba vidutinio produktyvumo. Pagal apibendrintus tyrimo duomenis
Ƴvairaus dydžio Lietuvos upơse žuvǐ bendrijǐ biomasơ Ƴvairuoja nuo 2 iki
250 kg/ha. Mažiausia biomasơ upokšniuose – 2–10 kg/ha. Upeliuose ir upiǐ
aukštupiuose – apie 20–40 kg/ha. Vidutinio dydžio upơse, didžiǐjǐ upiǐ
vidurupiuose – 50–100 kg/ha. Didžiosiose upơse, ypaþ Nemuno žemupyje, žuvǐ
biomasơ siekia 250 kg/ha ir daugiau.
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vnt. / 100 m

2

Žuvǐ biomasơ upơse priklauso nuo daugelio faktoriǐ: upơs dydžio, tipo,
regioninơs vietos, biotopǐ struktǌros. Pastarǐjǐ metǐ tyrimo duomenys rodo, kad
tyrinơtuose upơse žuvǐ tankis ir biomasơ kinta gana smarkiai. Nemuno
tiesioginiuose mažesniuose intakuose žuvǐ biomasơ – 10,2–89,1 kg/ha, Merkio
baseine – 3–50,4 kg/ha, Neries mažuosiuose intakuose – 7–106 kg/ha, Žeimenos
baseine – 9,7–139,1 kg/ha, Šventosios – 4–51,5 kg/ha, Dubysos – 47,1–102,1 kg/ha,
Šešupơs – 15,5–90 kg/ha, Jǌros – 29,2–94,4 kg/ha, Minijos – 1,0–100 kg/ha,
Ventos – 13–66,8 kg/ha, Mǌšos – 23–63,9 kg/ha, Baltijos pajǌrio upơse –
12,3–84,8 kg/ha. Vakarǐ Lietuvos upơse – Jǌroje, Minijoje, Veivirže ypaþ gausu
lašišiniǐ žuvǐ, ypaþ upơtakiǐ ir šlakiǐ. Nedidelis migracijos kelias iš Baltijos
jǌros Ƴ nerštavietes upơse užtikriną šlakiǐ populiacijos klestơjimą. Lašišiniǐ žuvǐ
biomasơ vidutiniškai Veivirže sudarơ 10,561 kg/ha (35 proc. visos žuvǐ
biomasơs), o intakuose – net 42,021 kg/ha (70,1 proc.). Lašišiniǐ žuvǐ jaunikliai
vyravo beveik visose vietose. Ypaþ daug šlakiǐ jaunikliǐ buvo Aisơje –
89,24 kg/ha, o kitǐ žuvǐ rǌšiǐ – 11,92 kg/ha. Kai kuriose Veiviržo upơs
aukštupio vietose lašišiniǐ žuvǐ vidurkis sudarơ 950 vnt./ha, o intakuose jis
neretai buvo didesnis kaip 1500–3000 vnt./ha. Vidutinơ biomasơ Veiviržo upơje –
44,6 kg/ha. Atskirose upơse ji smarkiai svyravo: didelơ žuvǐ biomasơ – Aisơs ir
Ašvos upơse (100,2–75,33 kg/ha), vidutinơ – Šalpơs ir Veiviržo (57,75–30,16 kg/ha),
maža – Šlǌžmơs ir Upytos upơse (2,76–1,39 kg/ha). Žuvǐ tankis Minijoje –
vidutiniškai 8006 vnt./ha (561–15746 vnt./ha), biomasơ – 48,38 kg/ha
(7,03–159,87 kg/ha).
Lašišǐ rituoliǐ produkcija yra vienas svarbiausiǐ rodikliǐ, apibǌdinanþiǐ
lašišǐ populiacijǐ bǌklĊ. Lašišǐ jaunikliǐ tankio dinamika Ƴvairaus tipo upơse
Žeimenos baseine 1999–2005 m. pateikiama 11 paveiksle.
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1999

2000

2001

Žeimena
Mažieji intakai

2002

2003

2004

2005

Mera
Baseino vidurkis

11 pav. Lašišǐ jaunikliǐ gausumo kaita Žeimenos upơs baseine
1999–2005, vnt./100 m2
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Pastaruoju metu Lietuvos lašišǐ rituoliǐ produkciją sudaro ir natǌralios
kilmơs, ir dirbtinai veisiamos žuvys. Natǌralios kilmơs laukinơ lašišǐ populiacija
gyvena Žeimenos baseine ir Neries upơje. Lietuvoje pradơjus veisti lašišas, jos
buvo atkurtos potencialiose upơse (Šventojoje, Vilnioje, Šventojoje (Baltijos j.),
Dubysoje). Pastaruoju metu kai kuriose upơse lašišǐ populiacijos yra mišrios t. y
dirbtinio veisimo ir natǌralios kilmơs populiacijos. 2005 m. monitoringo tyrimo
duomenimis, lašišǐ rituoliǐ Lietuvoje buvo 7148 vnt. Gausiausiai rituoliǐ
migravo iš 3 upiǐ: Siesarties – 2825, Žeimenos – 1628, Vilnios – 1356 vnt.
Palyginti su 2004 m., lašišǐ rituoliǐ pagausơjo 1,6 karto. Duomenys apie
natǌralios kilmơs lašišǐ rituoliǐ produkciją Lietuvos upơse pateikiami
27 lentelơje.
27 lentelơ. Lašišǐ rituoliǐ produkcija Lietuvos upơse 2005 m.

Upơ

Neris

Produk- Potenciali
Elektrožǌklơs duomenys
tyvus produk- stoþiǐ ištirtas margiukơs margiukơs margiukơs margiukơs lašišǐ
lašišǐ
plotas,
cija,
skai- plotas, O+
>O+
O+/ >O+/10 rituoliǐ
rituoliǐ
m2
tǌkst.
þius
m2
100m2
0m2 produkcija produkcijos
vnt.
2003–2005
vidurkis

480000

50

9

4670

499

125

0,1

0,03

276

575

70000

15

4

2140

350

322

0,50

0,46

333

130

Žeimena 200000

30

5

1490

2664

936

1,33

0,47

1628

1700

Mera

60000

5

2

1780

0

0

0

0

0

4

Vilnia

70000

5

3

1360

3136

93

4,48

0,13

1356

546

Siesartis 60000

8

2

950

4362

1800

7,27

3,0

2825

999

Šventoji
30000
(Baltijos j.)

5

9

2770

0

6

0

0,22

140

113

Dubysa

70000

10

8

1900

28

0

1,47

0

590

590

Iš viso

1040000

128

42 17060 11039

3282

7148

3127

Šventoji

Populiariausia žvejyba upơse – tai migruojanþiǐ stintǐ žvejyba.
Specializuota stintǐ žvejyba Nemuno žemupyje reglamentuojama Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 10 d. Ƴsakymu Nr. 534 ,,Dơl stintǐ
žvejybos vietǐ ir Ƴrankiǐ“ nustatytose vietose. Pagal minơtą Ƴsakymą šiame
telkinyje nustatyta 61 stintǐ žvejybos vieta. Stintǐ žvejybai leidžiama naudoti
112 traukiamǐjǐ tinklǐ. Sugautos stintos Ƴskaitomos Ƴ Kuršiǐ marioms nustatytą
žuvǐ sugavimo limitą. Vidutiniškai Nemuno žemupyje kasmet sugaunama
130–160 t stintǐ. 2005 m. migruojanþias stintas žvejojo 23 Ƴmonơs ir sugavo
160,7 t žuvǐ.
Verslinơ žvejyba Nemune buvo užsiimama dar 3 atkarpose: nuo Jurbarko–
Šilutơs r. ribos iki Rusnơs (žvejojo 13 Ƴmoniǐ), Druskininkai–Kaniǌkǐ tiltas
(3 Ƴmonơs) ir Punia–Naravai (2 Ƴmonơs). Iš viso šiose Nemuno atkarpose 2005 m.
sugauta 123,1 t žuvǐ.
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Senas tradicijas turi upiniǐ nơgiǐ žvejyba. Jos žvejojamos Nemuno
žemupyje, pajǌrio Šventosios upơje (Kretingos r. ir Palangos m., išskyrus 500 m
atkarpą nuo žioþiǐ). Upiniǐ nơgiǐ Šventosios upơje žvejybos limitas – 2 t,
Nemuno žemupyje – 10 t. 2005 m. šiuose vandens telkiniuose žvejojusios
4 Ƴmonơs sugavo 2,53 t upiniǐ nơgiǐ.
Migruojanþiǐ unguriǐ žvejyba buvo reglamentuojama Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 21 d. Ƴsakymu Nr. 3D-158 ,,Dơl
unguriǐ žvejybos vietǐ ir Ƴrankiǐ limitǐ neišnuomotuose valstybiniuose vandens
telkiniuose ir vandens telkiniuose, Ƴ kuriuos neišduoti leidimai naudoti žǌklơs
plotus, patvirtinimo“ 65 upeliuose (69 žvejybos vietose). 2005 m. migruojanþius
ungurius žvejojusios 24 Ƴmonơs sugavo 6,35 t unguriǐ. Iš viso tais metais upơse
buvo sugauta 182,3 t žuvǐ.
Verslinơ žvejyba vykdoma 19 Nemuno žemupio polderiǐ. Žuvǐ šiuose
telkiniuose sugaunama nedaug. 2005 m. þia žvejojusios 11 Ƴmoniǐ sugavo 8,2 t.
2004 m. daugiau – 18,7 t. Daugiausia Nemuno žemupio polderiuose sugaunama
karšiǐ. Žvejybos Nemuno žemupio polderiuose tvarka nustatyta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužơs 1 d. Ƴsakymu Nr. 238 ,,Dơl žuvǐ
apsaugos ir verslinơs žvejybos Šilutơs r. polderiuose“.

3. Ežerai
Lietuvoje yra daugiau kaip 6000 ežerǐ. Dauguma šalies ežerǐ yra maži:
didesniǐ nei 1000 ha ežerǐ yra 13, nuo 500 iki 1000 ha ploto – 19, nuo 100 iki
500 ha – 117, didesniǐ nei 200 ha – 86, nuo 50 iki 100 ha – 137, likusieji ežerai
mažesni nei 50 ha (28 lentelơ).
28 lentelơ. Lietuvos ežerai pagal dydƳ
Dydis, ha
>1000
500–1000
100–500
50–100
10–50
0,5–10
Iš viso

Skaiþius
vnt.
13
19
117
137
655
1892
2833

Plotas
proc.
0,46
0,67
4,13
4,84
23,12
66,78
100

tǌkst. ha
20,5
12,5
24,6
9,4
15,0
5,7
87,7

proc.
23,4
14,3
28,0
10,7
17,1
6,5
100

Beveik visi didesnieji Lietuvos ežerai yra pratakǌs, treþdalis jǐ
vandenskyriniai (apie 300), ir tik maža dalis yra benuotakiniai (80), dažniausiai
tai maži, vos keliǐ hektarǐ ploto ežerai. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybơs
patvirtintą ežerǐ sąrašą iš viso šalyje yra 957 valstybinơs reikšmơs ežerai
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(Alytaus apskr. – 160, Kauno ir Klaipơdos apskr. – po 16, Marijampolơs apskr. –
24, Panevơžio apskr. – 43, Šiauliǐ apskr. – 37, Tauragơs apskr. – 17, Telšiǐ
apskr. – 43, Utenos apskr. – 328, Vilniaus apskr. – 277 ežerai), kuriǐ bendras
plotas – 75 391 ha.
Lietuvos ežeruose ir tvenkiniuose gyvena daugiau nei 36 žuvǐ rǌšys,
Ƴskaitant ir retas, nykstanþias ar introdukuotas rǌšis, priklausanþios 13 šeimǐ:
lašišiniǐ (Salmonidae) – vaivorykštiniai upơtakiai, sykiniǐ (Coregonidae) –
seliavos, sykai, peledơs; stintiniǐ (Osmeridae) – ežerinơs stintos; lydekiniǐ
(Esocidae) – lydekos; karpiniǐ (Cyprinidae) – karšiai, kuojos, lynai, raudơs,
žiobriai, aukšlơs, meknơs, salaþiai, strepeþiai, šapalai, plakiai, paprastieji karosai,
sidabriniai karosai, baltieji amǌrai, gružliai, karpiai, saulažuvơs, kartuolơs;
vijǌniniǐ (Cobitidae) – kirtikliai, vijǌnai, šlyžiniǐ (Balitoridae) – šlyžiai; šaminiǐ
(Siluridae) – šamai; unguriniǐ (Anguillidae) – unguriai; dygliniǐ (Gasterosteidae) –
trispyglơs ir devynspyglơs dyglơs; ešeriniǐ (Percidae) – sterkai, ešeriai, pǌgžliai;
menkiniǐ (Gadidae) – vơgơlơs, plerniniǐ (Cottidae) – kǌjagalviai. Iš jǐ 12 rǌšiǐ –
vertingos verslinơs žuvys (vaivorykštiniai upơtakiai, seliavos, peledơs, lydekos,
karšiai, kuojos, lynai, unguriai, karpiai, sidabriniai karosai, sterkai, ešeriai), 17 –
mơgơjiškai žǌklei svarbios žuvys (stintos, lydekos, karšiai, kuojos, plakiai,
aukšlơs, šapalai, paprastieji karosai, sidabriniai karosai, lynai, karpiai, raudơs,
šamai, pǌgžliai, sterkai, ešeriai, vơgơlơs). Kitǐ rǌšiǐ žuvys neverslinơs, retai
sugaunamos žvejǐ mơgơjǐ, taþiau svarbios ežerǐ ir tvenkiniǐ bendrijoms.
Ežeruose gausiausios ir labiausiai paplitusios šilumamơgơs žuvys – kuojos,
lydekos, ešeriai, lynai, aukšlơs, sidabriniai karosai. Gilesniǐjǐ ežerǐ pelogialơse
paplitĊ stenobiontinơs šaltavandenơs žuvys – seliavos, stintos. Upinơs žuvǐ rǌšys –
šapalai, meknơs, salaþiai, strepeþiai, gružliai, žiobriai, kǌjagalviai ir kitos paplitĊ
tik pratakiuose ežeruose bei tvenkiniuose.
Mơgơjiškos žǌklơs laimikiǐ apskaita nepatikima, nors mơgơjiškos žvejybos
poveikis žuvǐ ištekliams vis labiau didơja. Remiantis moksliniais tyrimais, šalyje
mơgơjiškos žvejybos priemonơmis kasmet sugaunama 1350–1500 t žuvǐ.
Žuvininkystơs departamento prie ŽǋM duomenimis – 250–340 t žuvǐ.
Racionalus ištekliǐ panaudojimas ir jǐ atkǌrimas galimas tik optimaliai suderinus
žuvivaisą ir žuvǐ ištekliǐ eksploataciją, o realus ekonominis žuvininkystơs
efektas gali bǌti Ƴvertintas tik esant tiksliai visǐ žuvǐ laimikiǐ apskaitai.
Aplinkos ministerijos duomenimis, 273 ežerai ir vandens talpyklos (apie
16000 ha) ir 13 upiǐ atkarpǐ (apie 20 ha) yra išnuomoti verslinei žvejybai.
63 verslinei žvejybai išnuomoti ežerai ir vandens talpyklos yra didesni nei 50 ha.
Ʋ 1300 telkiniǐ išduoti leidimai naudoti plotus mơgơjiškai žǌklei.
Aplinkos ministerija 2004 m. gegužơs 6 d. Ƴsakymu Nr. D1-254 ,,Dơl
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. birželio 12 d.
Ƴsakymo Nr. 99 ,,Dơl verslinơs žǌklơs mơgơjiškai žǌklei išnuomotuose vandens
telkiniuose“ pripažinimo netekusiu galios“ uždraudơ verslinĊ žvejybą mơgơjiškai
žǌklei išnuomotuose vandens telkiniuose. Be to, nuolat griežtinama verslinơs
žvejybos tvarka: mažinami žuvǐ sugavimo limitai ežeruose ir upơse, didinamas
leidžiamǐ naudoti žvejybos Ƴrankiǐ akiǐ dydis, apribojamas leidžiamas žvejybos
periodas. Pagal Žvejybos kvotǐ skyrimo taisykles mažesniuose kaip 500 ha
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vandens telkiniuose (išskyrus upes) žvejybos kvota skiriama tik vienam
naudotojui.
Kiekvienais metais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Ƴsakymu
patvirtinamas sąrašas vandens telkiniǐ, kuriuose leidžiama verslinơ žvejyba bei
nustatomi žuvǐ sugavimo limitai. Verslinơ žvejyba ežeruose kasmet vis labiau
ribojama. 2002 m. buvo organizuojama 37 ežeruose (žvejojo 16 Ƴmoniǐ),
2003 m. – 38 (16 Ƴmoniǐ) 2004 m. – 33 (20 Ƴmoniǐ), 2005 m. – 19 ežerǐ
(19 Ƴmoniǐ). Versliniai žuvǐ sugavimai ežeruose kasmet mažơja – nuo 59 t
2000 m. sumažơjo iki 39 t 2005 m.

4. Vandens talpyklos
Lietuvoje yra per 650 vandens talpyklǐ, didesniǐ nei 0,5 ha (neƳskaitant
per 10 tǌkst. ha specializuotǐ žuvininkystơs tvenkiniǐ), jǐ bendras plotas – per
35 tǌkst. ha. Valstybinơs reikšmơs vandens talpyklǐ sąraše nurodyti 478 telkiniai,
kuriǐ bendras plotas yra 5872,5 ha (12 jǐ – karjerai). Tarp valstybinơs reikšmơs
vandens talpyklǐ vyrauja mažos, iki 50 ha ploto, talpyklos (411 talpyklǐ, arba
86 proc. bendro talpyklǐ skaiþiaus). 143 talpyklos yra išnuomotos, absoliuti
dauguma – mơgơjiškai žvejybai. Valstybinơs reikšmơs vandens talpyklose
aptinkamos 34 žuvǐ rǌšys, tarp jǐ – introdukuotos (karpiai, amǌrai,
plaþiakakþiai, peledơs, vaivorykštiniai upơtakiai, kt.). Žuvǐ bendrijas dažniausiai
sudaro 8–12 rǌšiǐ, ir tik didžiosiose talpyklose žuvǐ rǌšinơ Ƴvairovơ siekia
daugiau kaip 20. Žuvǐ bendrijos talpyklose formuojasi spontaniškai arba
paraleliai dơl žmogaus vykdomǐ introdukcijǐ. Spontaniškai susiformavusią žuvǐ
bendrijǐ struktǌrą ir ištekliǐ dydƳ talpyklose lemia daug veiksniǐ: tvenkinio
plotas, gylis, forma, maitinanþiosios vandentơkmơs dydis, vandens apykaitos
greitis, tvenkinƳ maitinanþio vandens kokybơ bei temperatǌra, vyraujantys
dirvožemiai, vandens mineralizacija.
Dơl žmogaus vykdomǐ introdukcijǐ daugumoje vandens talpyklǐ žuvǐ
bendrijos smarkiai pakitusios. Mơgơjiškos ar verslinơs žvejybos tikslais Ƴ
talpyklas buvo leidžiami karpiai, sidabriniai karosai, sterkai, peledơs bei kitos
vietinơs ir nevietinơs žuvǐ rǌšys. Vienos rǌšys sơkmingai aklimatizavosi ir nuolat
sudaro žymią bendrijos dalƳ (sterkai, sidabriniai karosai), kitos dažnai egzistuoja
tik nuolatinơs žuvivaisos dơka, nes jǐ natǌraliai reprodukcijai sąlygos mǌsǐ
šalyje nơra palankios (karpiai, baltieji amǌrai, peledơs ir kt.). Pastarosios dơl
intensyvios žuvivaisos dažnai nustelbia vietines žuvǐ rǌšis. Nepaisant to,
analizuojant žuvǐ bendrijǐ struktǌros priklausomybĊ nuo aplinkos veiksniǐ
visumos, pastebima tam tikrǐ dơsningumǐ.
Paþiose mažiausiose (iki 2 ha), sekliose, prastos vandens kokybơs ar labai
mažos vandens apykaitos vandens talpyklose, kuriose ledo dangos metu
pasireiškia anoksija, dažnai gyvena tik karosai. Jei deguonies pakanka,
mažosiose talpyklose, maitinamose priemolio ar molio dirvožemiais tekanþiǐ
vandentơkmiǐ, taip pat gyvena lydekos, kuojos, ešeriai, lynai, trispyglơs dyglơs.
Mažosiose talpyklose, maitinamose švariǐ, šaltavandeniǐ, smơlio dirvožemiais
tekanþiǐ vandentơkmiǐ, paprastai gyvena tǐ paþiǐ rǌšiǐ žuvys, kaip ir
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maitinanþiojoje vandentơkmơje, arba bǌna santykinai daugiau euribiontiniǐ žuvǐ
rǌšiǐ (lydekǐ, kuojǐ).
2–10 ha ploto vandens talpyklose dominuoja gyvenamosios aplinkos
sąlygoms mažiau reiklios euribiontinơs žuvǐ rǌšys – lydekos, kuojos, ešeriai,
trispyglơs dyglơs. Didelơs reikšmơs turi maitinanþios vandentơkmơs dydis,
terminis režimas. Priemolio ar molio dirvožemiais tekanþiǐ ar prastesnơs vandens
kokybơs vandentơkmiǐ maitinamose talpyklose santykinai daugiau karosǐ.
Daugelyje vandens talpyklǐ, be minơtǐ rǌšiǐ, gyvena lynǐ, o kai kuriose
talpyklose jǐ labai gausu; didesnơse kaip 50 ha talpyklose Ƴprastinơ rǌšis – karšiai
(karšiai dominuoja ir kai kuriose gilesnơse, iki 50 ha ploto, vandens talpyklose).
Minơtos žuvys yra viena dominuojanþiǐ rǌšiǐ visose didesnơse kaip 300 ha
Lietuvos valstybinơs reikšmơs vandens talpyklose bei daugumoje 50–300 ha
ploto talpyklǐ, kuriǐ vidutinis gylis (patvankos aukštis) – daugiau nei 5 m.
Kitǐ žuvǐ (reofiliniǐ, euribiontiniǐ) rǌšinơ sudơtis vandens talpyklose
tiesiogiai priklauso nuo maitinanþios vandentơkmơs tipo, bǌklơs ir tvenkinio
ploto. Karosai ir margieji upơtakiai dažniau gyvena mažuosiuose tvenkiniuose
(taþiau šios rǌšys – antagonistai, jos niekada nebǌna tame paþiame tvenkinyje);
strepeþiai, gružliai, saulažuvơs taip pat santykinai dažnesni mažesniuose
tvenkiniuose; plakiai, lydekos, kuojos ir ešeriai sutinkami dažniau didesniuose
tvenkiniuose; sterkai dažnesni didesnơse kaip 50 ha vandens talpyklose, o karšiǐ
sutinkamumo dažnis jose siekia daugiau kaip 90 proc. 29 lentelơje pateikti
duomenys apie bendrą verslinĊ produkciją ir indikatoriniǐ žuvǐ rǌšiǐ verslinĊ
produkciją Ƴvairiǐ žuvininkystơs tipǐ vandens talpyklose
29 lentelơ. Bendra produkcija ir pagrindiniǐ (indikatoriniǐ) žuvǐ rǌšiǐ
verslinơ produkcija Ƴvairiǐ žuvininkystơs tipǐ vandens talpyklose
Talpyklos
žuvininkystơs
tipas
Karosinis
Lydekinis
Lyninis
Karšinis
Sterkinis

Vyraujanþiǐ žuvǐ
rǌšiǐ skaiþius
vidutinis
ribos
4
3–5
6
4–10
7
6–8
9
7–11
10
9–12

Verslinơ metinơ produkcija, kg/ha
pagrindiniǐ rǌšiǐ žuvǐ
vidutinơ
lydekǐ
lynǐ karšiǐ sterkǐ
4,9
20,7
6,48
2,26
34,2
2,50
10,32
0,80
2,08
29,5
1,14
7,70
9,73
1,61
27,3
1,85
0,29
5,32
5,04

Remiantis šiais skaiþiais, orientacinơ bendra žuvǐ verslinơ produkcija per
metus karosinio žuvininkystơs tipo valstybinơs reikšmơs vandens talpyklose
apytikriai galơtǐ siekti 3,5 t, lydekinio – 32,9 t, lyninio – 57,6 t, karšinio (be
Kauno mariǐ) – 208,2 t, sterkinio – 67,8 t. Absoliuti dauguma vandens talpyklǐ,
priskirtǐ karpiniam žuvininkystơs tipui, savo parametrais atitinka natǌralaus
lyninio arba karšinio žuvininkystơs tipo vandens talpyklas, kuriǐ vidutinơ
verslinơ metinơ produkcija siekia apie 30 kg/ha. Taikant šƳ rodiklƳ karpinơms
talpykloms, pastarǐjǐ bendra metinơ produkcija gali siekti 63 t per metus.
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Atitinkamai žuvininkystơs tipams nepriskirtinas mažąsias valstybinơs reikšmơs
vandens talpyklas prilyginant karosiniams vandens telkiniams (metinơ verslinơ
produkcija – apie 3 kg/ha), jǐ bendra metinơ produkcija siektǐ apie 0,2 t.
Orientacinơ pagrindiniǐ (indikatoriniǐ) žuvǐ rǌšiǐ bendra metinơ produkcija
valstybinơs reikšmơs vandens talpyklose (be Kauno mariǐ) sudarytǐ apie 33 t
lydekǐ, 118 t lynǐ, 75 t karšiǐ, 36 t sterkǐ (30 lentelơ).
30 lentelơ. Pagrindiniǐ (indikatoriniǐ) rǌšiǐ žuvǐ verslinơ metinơ produkcija
valstybinơs reikšmơs vandens talpyklose, t
Talpyklos
žuvininkystơs tipas

Iš viso

Karosinis
Lydekinis
Lyninis
Karšinis
Sterkinis
Karpinis
Nepriskirta
Iš viso

3,5
32,9
57,6
208,2
67,8
63,1
0,2
433,3

iš jǐ:
lydekǐ

lynǐ

karšiǐ

sterkǐ

9,96
4,02
14,41
4,35

3,47
16,60
97,32
0,68

1,29
61,2
12,52

3,34
20,35
11,86

32,74

118,07

75,01

35,55

4.1. Kauno marios
Kauno marios yra didžiausias dirbtinis vandens telkinys šalyje. Jos užima
6350 ha plotą. Šiame vandens telkinyje dơl gerǐ mitybos sąlygǐ susidarơ
vertingas ichtiofaunos kompleksas, kuriame dominuoja greitai augantys karšiai.
Gana gausǌs sterkǐ, lydekǐ, karpiǐ ištekliai, iš mažiau vertingǐ žuvǐ – kuojǐ,
ešeriǐ ir plakiǐ. Per visą Kauno mariǐ gyvavimo laikotarpƳ jose rastos 34 žuvǐ
rǌšys. Pirmaisiais metais po užtvenkimo dar nemažai buvo sugaunama reofiliniǐ
žuvǐ, taþiau palaipsniui jǐ mažơjo, ir šiuo metu ichtiofaunos branduolƳ sudaro
ežeriniǐ ir ežeriniǐ–upiniǐ žuvǐ kompleksas.
2000–2005 m. eksperimentiniǐ tyrimǐ duomenimis, bendra Kauno mariǐ
žuvǐ biomasơ buvo 0,9–1,4 tǌkst. t. Didžiausi buvo kuojǐ, karšiǐ, plakiǐ, sterkǐ,
ešeriǐ ir sidabriniǐ karosǐ ištekliai. Bendras nustatytas verslinơs žvejybos limitas
siekơ 140–160 t.
Kadangi Kauno mariose vykdoma ir verslinơ, ir rekreacinơ žvejyba,
dauguma žuvǐ rǌšiǐ pastaruoju metu eksploatuojamos labai intensyviai. Visǐ
pirma tai atsiliepia karšiǐ ištekliams. Eksperimentiniuose laimikiuose vidutinis
sužvejojamǐ žuvǐ ilgis ir masơ pastaraisiais metais sumažơjo, taigi galima
sprĊsti, kad šios žuvys žvejojamos maksimaliai.
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Kadangi Kauno mariǐ pašarinơ bazơ nơra iki galo išnaudojama, žuvǐ kiekƳ
reikia gausinti Ƴžuvinant bei panaudojant dirbtines nerštavietes. Pastaraisiais
metais Ƴ Kauno marias Ƴleidžiama daug Ƴvairaus amžiaus sterkǐ jaunikliǐ, todơl jǐ
pastebimai gausơja bei versliniai laimikiai didơja. Dơl intensyvaus žuvinimo
pagaunama daugiau karpiǐ ir sidabriniǐ karosǐ.
Kauno mariose per metus iš hektaro sugaunama apie 17–23 kg žuvǐ.
Šiame telkinyje žvejojanþios 7 Ƴmonơs 2003 m. susijungơ Ƴ kooperatinĊ bendrovĊ
,,Kauno mariǐ žuvys“. Dơl to šiame vandens telkinyje žvejojanþiǐ Ƴmoniǐ
skaiþius nuo 15 (2000 m.) sumažơjo iki 8 (2005 m.). Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro Ƴsakymais kasmet nustatomi žvejybos šiame telkinyje limitai.
Kauno mariose ribojama svarbiausiǐ versliniǐ žuvǐ (karšiǐ, sterkǐ, lydekǐ,
salaþiǐ ir lynǐ) žvejyba ir leidžiamǐ naudoti žvejybos Ƴrankiǐ kiekis. Karšiǐ
limitas nuo 19 t (2000 m.) sumažơjo iki 16 t (2005 m.). Lydekǐ, lynǐ ir salaþiǐ
(kiekvienos rǌšies atskirai) priegauda negali bǌti didesnơ kaip 5 proc., o sterkǐ –
15 proc. bendro šiǐ rǌšiǐ žuvǐ laimikio svorio. Kauno mariose leidžiama naudoti
ne daugiau kaip 70 vnt. 70 mm akiǐ dydžio statomǐjǐ tinklaiþiǐ ir 140 vnt. 40–
46 mm akiǐ dydžio statomǐjǐ tinklaiþiǐ nuo liepos 1 d. iki rugpjǌþio 31 d. ir 100
vnt. – kitu verslinei žvejybai nedraudžiamu metu. Šiame telkinyje verslinơ
žvejyba ribojama poilsio ir švenþiǐ dienomis (išskyrus žvejybą nuo ledo).

4.2. Kruonio hidroakumuliacinơs elektrinơs aukštutinis baseinas
Kruonio hidroakumuliacinơ elektrinơs (HAE) aukštutinis baseinas ypaþ
svarbus energetikai. Šiame dirbtiniame vandens telkinyje kaupiamos vandens
atsargos, kad jas HAE piko metu galơtǐ naudoti papildomai energijai gauti. Šio
vandens baseino plotas – 306 ha. Visas baseino tǌris – 48 mln. m3. Pirmasis HAE
agregatas pradơjo veikti 1992 m.
Aukštutinis baseinas tiriamas nuo pat jo eksploatacijos pradžios. Kadangi Ƴ
šƳ baseiną vanduo pumpuojamas iš Kauno mariǐ, þia sutinkamos dauguma
mariose gyvenanþiǐ žuvǐ rǌšys. Registruota apie 30 aukštutiniame baseine
gyvenanþiǐ žuvǐ rǌšiǐ, tarp kuriǐ dominuoja karpiniǐ žuvǐ rǌšys (kuojos,
karšiai, plakiai), taþiau pastebima ir skirtumǐ nuo Kauno mariǐ. Kadangi ties
reversiniu kanalu, kuriuo mariǐ vanduo patenka Ƴ baseiną, gausu sterkǐ
nerštavieþiǐ, šiǐ žuvǐ þia kur kas gausiau nei Kauno mariose. Daugiau ir žiobriǐ,
kuriuos vilioja didesnơs srovơs ties reversiniu kanalu.
Žuvǐ biomasơ aukštutiniame baseine ankstesniais metais buvo labai didelơ
ir prilygo ypaþ produktyvioms Kuršiǐ marioms. 1993–1998 m. baseine nustatyta
žuvǐ biomasơ svyravo nuo 60 iki 90 t. Nuo 1999 m., pradơjus verslinĊ žvejybą,
žuvǐ baseine sumažơjo. Jǐ biomasơ dar labiau sumažơjo 2003 m., kai buvo
galutinai baigtas statyti baseinas ir vidutinis gylis baseine padidơjo iki 15–16 m.
Pastaraisiais metais žuvǐ ištekliai baseine svyravo nuo 40 iki 60 t. Baseine
dominuoja kuojos, karšiai, plakiai, ešeriai ir sterkai. Verslinơs žvejybos limitai
2000–2005 m. siekơ 7–11 t (karšiǐ – 1–2, sterkǐ – 0,5–1 t).
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5. Žuvǐ praơjimo takai
Šiuo metu esantis 169 ekologiniu ir kultǌriniu požiǌriu vertingǐ upiǐ ar jǐ
ruožǐ sąrašas buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybơs 2004 m.
rugsơjo 8 d. nutarimu Nr. 1144 „Dơl ekologiniu ir kultǌriniu požiǌriu vertingǐ
upiǐ ar jǐ ruožǐ sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 137-4995). Pagal šƳ upiǐ
sąrašą atlikta detali saugomǐ ir globojamǐ žuvǐ rǌšiǐ paplitimo ir gausumo
analizơ, Ƴvertinti upiǐ hidrologiniai rodikliai.
Pastaraisiais metais, kai statoma vis daugiau hidroelektriniǐ prie esamǐ ar
buvusiǐ užtvankǐ, didelis dơmesys skiriamas žuvǐ praơjimo takǐ, kurie leidžia
praeivơms ir pusiau praeivơms žuvǐ rǌšims (nơgơms, lašišoms, šlakiams,
žiobriams, unguriams ir kt.) migruoti iš žemutinio užtvankos bjefo Ƴ aukštutinƳ ir
atvirkšþiai, Ƴrengimui. Norint pasiekti lašišǐ ir šlakiǐ ištekliǐ atkǌrimo
programoje užsibrơžtus tikslus, viena svarbiausiǐ priemoniǐ yra gerinti žuvǐ
migracijos ir neršto sąlygas lašišiniǐ ir kitǐ vertingǐ praeiviǐ žuvǐ rǌšiǐ
migracijos keliuose.
Šiuo metu Lietuvoje yra 17 Ƴvairaus tipo žuvǐ praơjimo takǐ (31 lentelơ).
31 lentelơ. Lietuvoje pastatytǐ žuvǐ praơjimo takǐ sąrašas
Eil.
Pralaidos
Nr. pavadinimas

Pralaidos tipas

1 Tauragơs
2 Anykšþiǐ

šliuzas
šliuzas

3 Belmonto

akmeninis kanalas su
slenksþiais
akmeninis kanalas su
slenksþiais
baseinơliai su
vertikaliais plyšiais
pertvarơlơse
baseinơliai su
vertikaliais plyšiais
pertvarơlơse
baseinơliai su
vertikaliais plyšiais
pertvarơlơse
baseinơliai su
išpjovomis pertvarơlơse
baseinơliai su
išpjovomis pertvarơlơse
baseinơliai su
išpjovomis pertvarơlơse

4 Valtǌnǐ
5 Kavarsko

6 Užpaliǐ

7 Jautakiǐ

8 Rudikiǐ
(Papartynơs)
9 Agluonơnǐ
10 Kertuojǐ

Upơs ilgis, Užtvankos Pasta- Rajonas
km
atstumas nuo tymo
žioþiǐ, km metai
Jǌra (172)
43,0
1980 Tauragơs
Šventoji
86,0
1987 Anykšþiǐ
(246)
Vilnia (80)
11,8
2000 Vilniaus
Siesartis
(75,6)
Šventoji
(246)

9,2

2001 Ukmergơs

41,0

2003 Anykšþiǐ

Šventoji
(246)

153,7

2002 Utenos

Venta
(343,3)

197,3

2004 Mažeikiǐ

Venta
(343,3)
Agluona
(20,4)
Kertuoja
(1,3)

261,7

2002 Akmenơs

11,0

1988 Klaipơdos

1,3

1984 Molơtǐ
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Eil.
Pralaidos
Nr. pavadinimas
11 Strơvos
12 Petešos

13 Kelmytơs

14 Naudžiǐ

15 Rokantiškiǐ
16 Gražþiǐ
17 Kuodžiǐ
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Pralaidos tipas

Upơs ilgis, Užtvankos Pasta- Rajonas
km
atstumas nuo tymo
žioþiǐ, km metai
baseinơliai su
Strơva
0,0
1990 Kaišiadoriǐ
išpjovomis pertvarơlơse
(80,5)
baseinơliai su
Peteša
8,0
1988 Vilniaus
vientisomis
(12,1)
pertvarơlơmis
baseinơliai su
Peteša
3,2
1984 Vilniaus
vientisomis
(12,1)
pertvarơlơmis
baseinơliai su
Juodơ (15,5)
4,5
1990 Vilniaus
vientisomis
pertvarơlơmis
Denil tipo
Vilnia (80)
13,0
1998 Vilniaus
akmeninis kanalas su
Minija
182,0
2005 Plungơs
slenksþiais
(201,8)
baseinơliai su
Venta
189,5
2005 Mažeikiǐ
vertikaliais plyšiais
(343,3)
pertvarơlơse

Šliuzo tipo žuvǐ praơjimo takai pagal konstrukciją yra vieni
sudơtingiausiǐ, jǐ Lietuvoje yra 2: Tauragơs ir Anykšþiǐ. Šio tipo žuvǐ praơjimo
takǐ vienas iš trǌkumǐ yra jǐ darbo cikliškumas: šliuzo užpildymo vandeniu ir
žuvǐ išplaukimo metu žuvys negali patekti Ƴ pralaidą. Be to, jei valdymas
neautomatizuotas, perkeltǐ žuvǐ kiekis priklauso ne tik nuo objektyviǐ, bet ir nuo
subjektyviǐ veiksniǐ.
Lietuvoje daugiausia pastatyta Ƴvairiǐ baseinơliǐ tipo žuvǐ praơjimo takǐ.
Jie laikomi efektyviausiais, nes galima perkelti daugelio rǌšiǐ žuvis. Dažniausiai
šio tipo žuvǐ praơjimo takai – tai gelžbetoninis latakas, pertvarơlơmis suskirstytas
Ƴ atskirus baseinơlius. Tokios pralaidos yra Kavarsko, Agluonơnǐ, Kertuojǐ,
Strơvos, Petešos, Kelmytơs, Naudžiǐ, Užpaliǐ, Jautakiǐ, Rudikiǐ bei 2005 m.
pastatytuose Kuodžiǐ ir Gražþiǐ žuvǐ praơjimo takuose.
Denil tipo žuvǐ praơjimo taką sudaro gelžbetoninis latakas, kuriame gana
arti viena kitos išdơstytos srovĊ slopinanþios pertvarơlơs. Vandens srovơ,
tekơdama šiuo lataku, yra labai turbulentiška, todơl šio tipo žuvǐ praơjimo takai
tinka tik lašišinơms žuvǐ rǌšims, kurios sugeba ilgiau išsilaikyti stiprioje srovơje.
Kad žuvys plaukdamos taku galơtǐ pailsơti, Ƴrengiami poilsio baseinơliai – kas
10–12 m – suaugusioms lašišoms bei šlakiams ir kas 6–8 m – mažesnơms žuvims
(upơtakiams). Denil tipo žuvǐ pralaidos Ƴrengiamos, kai viršutinio bjefo vandens
lygis mažai svyruoja. Lietuvoje toks takas tik vienas – Rokantiškiǐ.
Kanalo tipo praơjimo takas – tai dirbtinis kanalas, kuris apeina užtvanką iš
šono, sujungdamas jos apatinƳ ir viršutinƳ bjefus. Šio tipo žuvǐ praơjimo takǐ
privalumas yra nedidelis nuolydis (4–10 proc.), leidžiantis žuvims lengvai Ƴveikti šias
kliǌtis. Lietuvoje yra 3 šio tipo žuvǐ praơjimo takai: Belmonto, Valtǌnǐ ir Gražþiǐ.
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Ateityje numatoma pastatyti dar 25 žuvǐ praơjimo takus, kuriǐ statybos
darbǐ kaina bǌtǐ apie 5 mln. Lt. Jau yra parengti septyniǐ žuvǐ praơjimo takǐ
techniniai darbo projektai.

6. Vơžiǐ ištekliai
Lietuvos vandenyse šiuo metu paplitĊ 4 rǌšiǐ vơžiai: plaþiažnypliai
vơžiai (Astacus astatus), siauražnypliai vơžiai (Astacus leptodactylus), žymơtieji
vơžiai (Pacifastacus leniusculus) ir rainuotieji vơžiai (Orconectes limosus). Tik
plaþiažnypliai vơžiai yra vietiniai. Atskirǐ rǌšiǐ vơžiǐ reikšmơ nevienoda, todơl
turơtǐ skirtis ir jǐ apsaugos bei naudojimo verslui ar rekreacijai nuostatos.
Tyrimais nustatyta, kad daugiau kaip pusšimtyje ištirtǐ Ƴvairaus ploto
ežerǐ galơtǐ bǌti apie 900 tǌkst. verslinio dydžio vơžiǐ. Iš viso šalies vandenyse
galơtǐ bǌti apie milijoną verslinio dydžio (10 cm ir didesniǐ) plaþiažnypliǐ
vơžiǐ. Tai jau prielaida pradơti verslą. Plaþiažnypliai vơžiai – vienintelơ
reikalinga apsaugos vơžiǐ rǌšis Lietuvos vandenyse. Dabartiniu metu jǐ
ištekliai atsikuria ir gausơja. Todơl pagrindinơ jǐ apsaugos priemonơ bǌtǐ
buveiniǐ apsauga. Plaþiažnypliǐ vơžiǐ išteklius reikơtǐ gausinti juos perkeliant ir
veisiant.
Siauražnypliǐ vơžiǐ turơtǐ bǌti apie pusơ milijono. Jǐ ištekliai galơtǐ
bǌti naudojami intensyviau. Reikơtǐ tik riboti šios rǌšies vơžiǐ perkơlimą iš vienǐ
vandens telkiniǐ Ƴ kitus, nes jie gali išstumti plaþiažnyplius.
Rainuotǐjǐ vơžiǐ ištekliai dideli. Šie vơžiai yra kolonizavĊ didžiulius
Anþios (490 ha), Veisiejo (776,5 ha) ežerus, Baltosios Anþios vandens saugyklą
(249,5 ha). Jǐ daugybĊ galima sutikti Nemune, Šešupơje, Dovinơje ir jǐ
intakuose. 144,8 ha ploto Vilkinio ežere apskaiþiuota esant apie 185 tǌkst., o
21,3 ha ploto Peleko ežere – apie 35 tǌkst. rainuotǐjǐ vơžiǐ. Minơti vơžiai dơl
mažo dydžio ir dideliǐ spygliǐ ant kiauto neturi verslinơs reikšmơs, bet milžiniški
ištekliai leidžia tikơtis, kad jie taps puikiu mơgơjiškos žǌklơs objektu.
Siauražnypliai vơžiai sudaro didžiąją versliniǐ sugavimǐ dalƳ. 2002 m.
sugauta 6900 vnt., 2003 m. – 8290 vnt. vơžiǐ. Didžioji dalis – Rokiškio r.
Jǌžintǐ ežere.
Pastaraisiais metais padơtis keiþiasi iš esmơs. 2002 m. masiškai gaišo
siauražnypliai vơžiai Ignalinos r., Apvardǐ ežere – buvusiame svarbiausiame šiǐ
vơžiǐ telkinyje.
2002–2003 m. rainuotieji vơžiai masiškai gaišo Baltosios Anþios ir
Nemuno intakuose bei su šiomis upơmis susisiekianþiuose ežeruose. Šis
regionas buvo siǌlomas rekreacinei vơžiǐ žǌklei plơtoti, bet dabar šias nuostatas
tenka peržiǌrơti.
Šiǐ masiniǐ Ƴvairiǐ rǌšiǐ vơžiǐ gaišimo priežastys neišaiškintos.
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7. Mơgơjiškos žǌklơs reglamentavimas
2004 m. liepos 15 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos mơgơjiškos
žǌklơs Ƴstatymas (Žin., 2004, Nr. 118-4395), kuris pakeitơ daugelƳ mơgơjišką
žǌklĊ reglamentavusiǐ nuostatǐ.
Vienas svarbiausiǐ pakeitimǐ – vietoje vandens telkiniǐ nuomos
mơgơjiškai žǌklei išduodami leidimai naudoti žǌklơs plotus. Sprendimus išduoti
leidimus naudoti žǌklơs plotus vandens telkiniuose, Lietuvos Respublikos
Vyriausybơs nutarimais perduotuose patikơjimo teise savivaldybơms, priima
savivaldybơs tarybos, o kituose vandens telkiniuose – apskrities viršininkas.
Vandens telkiniǐ, Ƴ kuriuos negali bǌti išduoti leidimai naudoti žǌklơs
plotus, sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybơs 2005 m. balandžio
7 d. nutarimu Nr. 382 „Dơl valstybiniǐ vandens telkiniǐ, Ƴ kuriuos neišduodami
leidimai naudoti žǌklơs plotus, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 47-1568).
Jame nurodoma, kad leidimǐ naudoti žǌklơs plotus klausimus sprendžia vandens
telkiniǐ valdytojas.
Vandens telkinio valdytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2005 m. balandžio 19 d. Ƴsakymu Nr. D1-216 „Dơl vandens
telkiniǐ pagal žuvininkystơs vystymo kryptis sąrašǐ ir vandens telkiniǐ tvarkymo
tipiniǐ planǐ patvirtinimo“, tvirtina žuvǐ ištekliǐ naudojimo, atkǌrimo ir
apsaugos vandens telkinyje priemoniǐ planą. Jei vandens telkinys nepatenka nei Ƴ
vieną iš patvirtintǐ sąrašǐ, priemoniǐ planas parengiamas vadovaujantis kitǐ
vandens telkiniǐ tvarkymo tipiniu planu. Žuvǐ ištekliǐ naudojimo, atkǌrimo ir
apsaugos vandens telkinyje priemoniǐ planai galioja leidimo naudoti žǌklơs plotą
laikotarpiu. Ištyrus žuvǐ išteklius ir turint mokslo rekomendacijas dơl kitokiǐ, nei
numatyta plane, žuvǐ ištekliǐ naudojimo, atkǌrimo ar apsaugos priemoniǐ, turi
bǌti parengiamas ir patvirtinamas naujas priemoniǐ planas. Ištirti žuvǐ išteklius
privaloma didesniuose nei 50 ha vandens telkiniuose per pirmuosius dvejus
metus ir baigiantis nuomos sutarþiai ar leidimo galiojimo laikui naudoti žǌklơs
plotą.
Sprendimas išduoti leidimą naudoti žǌklơs plotą kartu su vandens telkinio
valdytojo patvirtintu žuvǐ ištekliǐ naudojimo, atkǌrimo ir apsaugos priemoniǐ
planu pateikiamas atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentui. Šie
departamentai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m.
sausio 18 d. Ƴsakymu Nr. D1-35 „Dơl leidimǐ naudoti žǌklơs plotus išdavimo ir
panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 14-442) nustatyta
tvarka išduoda leidimą naudoti žǌklơs plotą užpildžius Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2005 m. vasario 28 d. Ƴsakymu Nr. D1-117 „Dơl leidimo
naudoti žǌklơs plotą tipinơs formos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 31-1014)
patvirtintą formą.
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybơs 2004 m. spalio 28 d.
nutarimu Nr. 1348 „Dơl Lietuvos Respublikos mơgơjiškos žǌklơs Ƴstatymo
Ƴgyvendinimo“ (Žin., 2004, Nr. 159-5793) Lietuvos Respublikos aplinkos
ministras 2004 m. gruodžio 3 d. Ƴsakymu Nr. D1-614 „Dơl mơgơjiškos žǌklơs
leidimǐ išdavinio taisykliǐ ir mơgơjiškos žǌklơs leidimǐ valstybiniuose vandens
telkiniuose naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004,
Nr. 180-6684) patvirtino mơgơjiškos žǌklơs leidimǐ išdavimo taisykles, pagal
kurias regionǐ aplinkos apsaugos departamentai ar valstybiniǐ parkǐ direkcijos
išduoda žǌklơs leidimus, galiojanþius visuose valstybiniuose vandens telkiniuose,
kuriuose neišduoti leidimai naudoti žǌklơs plotus, taip pat neišnuomotuose
valstybiniuose vandens telkiniuose, išskyrus tuos, kuriuose organizuota licencinơ
žǌklơ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. Ƴsakymas
Nr. D1-75 „Dơl licencinơs žǌklơs organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 24-784, Nr. 39-1281, Nr. 126-4514; 2006, Nr. 953742, Nr. 104-3987, Nr. 118-4514)).
Ʋgyvendinant Lietuvos Respublikos mơgơjiškos žǌklơs Ƴstatymo
9 straipsnio 7 dalies nuostatas bet kurioje leidimǐ platinimo vietoje (regionǐ
aplinkos apsaugos departamentuose, valstybiniǐ parkǐ direkcijose ar sutartis dơl
leidimǐ platinimo su regiono aplinkos apsaugos departamentu sudariusiǐ asmenǐ
leidimǐ platinimo vietose), suteikiama galimybơ Ƴsigyti leidimus žvejoti ir Ƴ bet
kurƳ išnuomotą valstybinƳ vandens telkinƳ ar vandens telkinƳ, Ƴ kurƳ išduotas
leidimas naudoti žǌklơs plotą, o privaþiǐ vandens telkiniǐ savininkǐ sutikimu – ir
Ƴ privatǐ vandens telkinƳ.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mơgơjiškos žǌklơs Ƴstatymu ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybơs 2005 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 265 „Dơl
maksimaliǐ mơgơjiškos žǌklơs leidimǐ kainǐ nustatymo ir nemokamos žvejybos
teisơs suteikimo“ (Žin., 2005 Nr. 35-1141) žvejoti be žǌklơs leidimǐ, turơdami šią
teisĊ patvirtinanþius dokumentus, gali:
x vaikai iki 16 m. ir pensininkai – visuose vandens telkiniuose;
x vandens telkiniǐ savininkai – jiems privaþios nuosavybơs teise
priklausanþiuose vandens telkiniuose;
x žǌklơs plotǐ naudotojai – fiziniai asmenys – vandens telkiniuose,
kuriuose jiems išduoti leidimai naudoti žǌklơs plotus; vandens telkiniǐ
nuomininkai – fiziniai asmenys – vandens telkiniuose, kuriuos jie
išsinuomojo verslinei žvejybai;
Valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose neišduotas leidimas naudoti
žǌklơs plotus gali žvejoti neƳgalieji bei asmenys ir jǐ šeimos nariai, kuriǐ žemơ
arba miško sklypas, priklausantys nuosavybơs teise, ribojasi su valstybiniu
vandens telkiniu, kuriame neišduotas leidimas naudoti žǌklơs plotą, arba šio
vandens telkinio pakrantơs apsaugos juosta.
Valstybơs rinkliava už leidimus ir licencijas mơgơjiškai žǌklei buvo
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybơs 2005 m. kovo 17 d. nutarimu
Nr. 293 „Dơl Lietuvos Respublikos Vyriausybơs 2000 m. gruodžio 15 d.
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nutarimo Nr. 1458 „Dơl valstybơs rinkliavos objektǐ sąrašo, šios rinkliavos
dydžiǐ ir mokơjimo ir grąžinimo taisykliǐ patvirtinimo“ pakeitimo“. Valstybơs
rinkliavǐ dydžiai už mơgơjiškos žǌklơs valstybiniuose vandens telkiniuose, Ƴ
kuriuos neišduotas leidimas naudoti žǌklơs plotus, leidimo išdavimą: metams –
11 Lt, mơnesiui – 3 Lt, vienkartinio (parai) – 1 Lt.
Privaþiuose vandens telkiniuose ir valstybiniuose vandens telkiniuose, Ƴ
kuriuos išduotas leidimas naudoti žǌklơs plotą, maksimali žǌklơs leidimo kaina
negali bǌti daugiau nei du kartus didesnơ, negu nustatyta valstybơs rinkliava už
atitinkamo termino mơgơjiškos žǌklơs leidimo valstybiniuose vandens
telkiniuose, kuriuose neišduotas leidimas naudoti žǌklơs plotus, leidimo
išdavimą: metams – 22 Lt, mơnesiui – 6 Lt, vienkartinio (parai) – 2 Lt.
Žǌklơs leidimai išduodami taikant ne mažesnĊ kaip 50 proc. nuolaidą
visuose vandens telkiniuose neƳgaliesiems ir vietiniams gyventojams,
gyvenantiems kaimuose, esanþiuose ne toliau kaip už 1 km nuo vandens telkinio.
Leidimas mơgơjiškai žǌklei privaþiame ar išnuomotame vandens telkinyje
negali bǌti daugiau kaip du kartus brangesnis už atitinkamą valstybơs rinkliavą.
Leidimas metams tokiame vandens telkinyje negali kainuoti brangiau kaip 22 Lt,
mơnesiui – brangiau kaip 6 Lt, parai – brangiau kaip 2 Lt.
Paminơtos nuostatos dơl maksimaliǐ žǌklơs leidimǐ kainǐ, nemokamos
žvejybos teisơs ir lengvatǐ netaikomos privatiems žuvininkystơs tvenkiniams,
taip pat vandens telkiniams, kuriuose organizuota licencinơ žǌklơ. Privaþiuose
tvenkiniuose žvejybos tvarką ir leidimǐ kainas nustato šiǐ tvenkiniǐ savininkai.
Nuomininkai, suleidĊ Ƴ vandens telkinius didelius kiekius paaugintǐ žuvǐ
(vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemơs ǌkio ir aplinkos ministrǐ 2004 m.
spalio 21 d. Ƴsakymu Nr. 3D-567/D1-551 „Dơl Specialiosios žvejybos ir jos
kompensavimo taisykliǐ, žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystơs vandens
telkimuose taisykliǐ, žuvǐ ir vơžiǐ Ƴveisimo normǐ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.
157-5744) nustatytomis žuvǐ Ƴveisimo licencinei žǌklei normomis) ar atlikĊ
mokslinius tyrimus, Ƴrodanþius, kad jǐ nuomojamuose telkiniuose išlikusios
gausios stambiǐ individǐ populiacijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. vasario 10 d. Ƴsakymu Nr. D1-75 „Dơl licencinơs žǌklơs organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 24-784) nustatyta tvarka
gali organizuoti licencinĊ žǌklĊ ir nustatyti didesnes žǌklơs leidimǐ (licencijǐ)
kainas bei socialines asmenǐ grupes, kurioms taikomos nuolaidos. Norint
organizuoti licencinĊ žǌklĊ privaþiame vandens telkinyje, Ƴveisti žuvǐ ir atlikti
mokslinius tyrimus nebǌtina – savininkui užtenka suderinti licencinơs žǌklơs
sąlygas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Licencinơs žǌklơs sąlygos
neišnuomotuose, išnuomotuose ir privaþiuose vandens telkiniuose tvirtinamos
Licencinơs žǌklơs organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 priede.
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8. Žuvivaisos organizavimas žuvǐ ir vơžiǐ ištekliams
gausinti
1989 m. Lietuvoje buvo sukurta žuvǐ ištekliǐ apsaugos tarnyba –
Žuvisaugos, žuvivaisos ir žvejybos reguliavimo valdyba. Ši valdyba 1991 m.
buvo perduota Aplinkos apsaugos departamentui prie Lietuvos Aukšþiausiosios
Tarybos.
Po Lietuvos nepriklausomybơs atkǌrimo už žuvivaisą buvo atsakingos dvi
žinybos: ŽǋM (Žuvǐ ǌkio departamentas) ir 1990 m. Ƴkurtas Aplinkos apsaugos
departamentas, atskaitingas Lietuvos Aukšþiausiajai Tarybai. 1994 m. Aplinkos
apsaugos departamentas buvo pertvarkytas Ƴ Aplinkos apsaugos ministeriją, o ši
1998 m. – Ƴ Aplinkos ministeriją.
Aplinkos apsaugos ministerija esminƳ dơmesƳ skyrơ retǐ ir nykstanþiǐ
Lietuvos žuvǐ rǌšiǐ veisimui. ŽǋM ir Aplinkos ministerijoms priklausanþios
7 žuvivaisos Ƴmonơs veisơ lašišines ir karpines žuvis (lašišas, šlakius, seliavas,
peledes, karpius, lydekas ir kt.).
Lietuvos Respublikos žuvininkystơs Ƴstatymo pakeitimo Ƴstatymas,
Lietuvos Respublikos Seimo priimtas 2004 m. balandžio 29 d., nurodo, kad
žuvivaisa valstybiniuose žuvininkystơs vandens telkiniuose vykdoma pagal ŽǋM
patvirtintą ir su Aplinkos ministerija suderintą programą. Žuvivaisos
valstybiniuose žuvininkystơs vandens telkiniuose tvarką nustato ŽǋM kartu su
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija.
Žymiai sumažơjus pramonơs ir žemơs ǌkio produkcijos gamybai,
sumažơjo ir vandens telkiniǐ tarša, taþiau iškilo bǌtinybơ atkurti ir gausinti
nykstanþius žuvǐ išteklius.
Siekiant plơtoti žuvininkystơs mokslinius tyrimus ir koordinuoti
žuvivaisos darbus, 1994 m. Ƴkurtas LVŽŽTC, kuriam buvo perduotos ir Aplinkos
ministerijai priklaususios žuvivaisos Ƴmonơs. Buvo pradơtos veisti naujǐ rǌšiǐ
žuvys, o jǐ jaunikliai išleidžiami Ƴ natǌralius vandens telkinius. LVŽŽTC turi
6 filialus: Ignalinos, Žeimenos, Vokơs, Simno, Šilavoto, Rusnơs. Šilavoto filialas
užsiima karpiǐ selekcija, Žeimenos – veisia ir paaugina lašišiniǐ žuvǐ jauniklius.
Naudojant sukauptą žuvivaisos patirtƳ, gamybinius pajơgumus, laikantis
tarpvalstybiniǐ Ƴsipareigojimǐ Ƴ vidaus vandens telkinius sistemingai leidžiamos
Ƴvairaus amžiaus žuvys, veisiamos Ƴ Raudonąją knygą bei Berno konvencijos
sąrašą Ƴrašytǐ rǌšiǐ žuvys.
Žuvivaisos darbai daugiausia finansuojami iš valstybơs biudžeto.
Privatizuotus arba išsinuomotus vandens telkinius privalo Ƴžuvinti jǐ
savininkai arba nuomininkai pagal nustatytas orientacines Ƴžuvinimo normas.
Dalis LVŽŽTC išaugintǐ žuvǐ ir vơžiǐ jaunikliǐ parduodama vandens telkiniǐ
savininkams ir naudotojams.
LVŽŽTC ir jo filialǐ funkcija – pagal programas palaikyti, atkurti ir
gausinti žuvǐ (vơžiǐ) išteklius, vykdyti ichtiopatologinĊ priežiǌrą žuvivaisos ir
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tvenkiniǐ žuvininkystơs Ƴmonơse, tirti vidaus vandenǐ pašariniǐ organizmǐ
išteklius, žuvǐ pašarus ir tvenkiniǐ vandens kokybĊ.
Vienas pagrindiniǐ žuvivaisos tikslǐ yra stabilios žuvǐ ištekliǐ bǌklơs
palaikymas Lietuvos valstybiniuose vandens telkiniuose. Tai vertingǐ žuvǐ rǌšiǐ
gausinimas ir kryptingas žuvǐ populiacijǐ formavimas Lietuvos vandens
telkiniuose. Vykdant intensyvią verslinĊ žvejybą ir mơgơjišką žǌklĊ, žuvǐ gausa
labai priklauso nuo išleidžiamǐ žuvǐ kiekio, amžiaus, žuvǐ ištekliǐ apsaugos,
žuvivaisos darbǐ efektyvumo.
LVŽŽTC filialuose kasmet inkubuojamos ir auginamos Ƴvairios žuvys:
x Ignalinos (Ignalinos r.) filiale inkubuojamos seliavos, (12 mln.), lynai
(1 mln.), paauginami sterkai, lydekos, karosai, plaþiažnypliai vơžiai;
x Rusnơs (Šilutơs r.) filiale inkubuojami sterkai (25 mln.), lynai (6 mln.),
karšiai (3 mln.), vơgơlơs (25 mln.);
x Simno (Alytaus r.) filiale inkubuojami sykai (2 mln.), peledơs
(20 mln.), karpiai (0,5 mln.), auginami vơžiai (20 tǌkst. šiǐmetukǐ),
paauginami sterkai, lydekos, sykai, peledơs, karpiai, sidabriniai,
karosai, baltieji amǌrai;
x Šilavoto (Prienǐ r.) filiale kasmet išauginama 500–600 vnt. Ƴvairiǐ
linijǐ karpiǐ reproduktoriǐ;
x Trakǐ Vokơs (Vilniaus m.) filiale paauginami sterkai, margieji ir
vaivorykštiniai upơtakiai, kiršliai, lydekos;
x Žeimenos lašišiniǐ žuvǐ veislyne (Švenþioniǐ r.) inkubuojamos ir
paauginamos lašišos, šlakiai, margieji upơtakiai, vaivorykštiniai
upơtakiai, lydekos (30 mln. lervuþiǐ);
x VƲ Laukystos žuvǐ veislyne paauginama 250 tǌkst. vnt. sterkǐ,
išauginama apie 20 t lydekǐ ir kitǐ vertingǐ žuvǐ jaunikliǐ;
x akvakultǌros AB kartu su auginamais prekiniais karpiais Ƴveisimui Ƴ
vandens telkinius išaugina lydekǐ, peledžiǐ, sterkǐ, lynǐ, karosǐ, šamǐ
jaunikliǐ;
x privaþios Ƴmonơs taip pat veisia Ƴvairiǐ rǌšiǐ žuvis nedideliais kiekiais.
Žuvis Ƴ Lietuvos vandens telkinius išleidžia:
x LVŽŽTC ir VƲ Laukystos žuvǐ veislynas – Ƴ valstybinius
neišnuomotus vandens telkinius, vykdydami ŽǋM patvirtintus ir su
Aplinkos ministerija bei VU Ekologijos institutu suderintus Žuvǐ
Ƴveisimo Ƴ valstybinius neišnuomotus vandens telkinius planus;
x vandens telkiniǐ nuomininkai bei žǌklơs plotǐ naudotojai
(nuomininkai) – Ƴ nuomojamus vandens telkinius arba vandens
telkinius, kuriuose žǌklơs plotǐ naudojimui turi leidimus;
x kitos organizacijos – savivaldybơs, nacionaliniǐ parkǐ direkcijos, kai
kurie kiti vandens telkiniǐ naudotojai – Ƴ jiems priskirtus vandens
telkinius.
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Daugiausia žuvǐ išleidžiama Ƴ valstybinơs reikšmơs neišnuomotus vandens
telkinius. 2000–2005 m. vidutiniškai Ƴ juos buvo išleista apie 85,7 proc. visǐ
išleistǐ žuvǐ. LVŽŽTC žuvǐ jauniklius ne tik išleido Ƴ valstybinơs reikšmơs
vandens telkinius, bet vadovaudamasis Žuvininkystơs Ƴstatymu, teikơ paramą
vandens telkiniǐ nuomininkams. Visǐ naudotojǐ Ƴ vandens telkinius išleistǐ žuvǐ
kiekis parodytas 32 lentelơje, o pagal atskiras naudotojǐ kategorijas –
12 paveiksle.
32 lentelơ. 2000–2005 m. Ƴ vandens telkinius išleistǐ žuvǐ kiekis, mln. vnt.
Vandens telkiniǐ
kategorija
Valstybiniai
neišnuomoti
Išnuomoti
Kiti
Iš viso

2000

2001

2002

2003

2004

2005

209,79 216,19 165,13 195,91 148,75 184,47
25,05 37,45
26,5
39,8 31,79
8,08
1,71
3,18
2,82
1,48
1,14
0,88
236,55 256,82 194,45 237,19 181,68 193,43

Vidutiniškai
mln. vnt.
186,7
28,1
1,9
216,7

proc.
86,1
13,0
0,9
100

100%
80%
60%

Kiti
Nuomininkai

40%

LVŽŽTC

20%
0%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Metai

12 pav. Išleista žuvǐ pagal naudotojus 2000–2005 m., proc.
Didžioji išleistǐ žuvǐ dalis (98 proc.) – lervutơs. Pastaraisiais metais vis
daugiau praktikuojamas žuvǐ paauginimas, kai lydekǐ ir sterkǐ lervutơs
auginamos iki kanibalizmo stadijos. Tokiǐ paaugintǐ žuvǐ išgyvena žymiai
daugiau nei lervuþiǐ. Paaugintǐ žuvǐ jaunikliǐ išleidžiama apie 0,5 proc., kitǐ
Ƴvairaus amžiaus (šiǐmetukǐ, metinukǐ, dvivasariǐ ir kt.) – apie 0,6 proc.
(33 lentelơ).
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33 lentelơ. 2000–2005 m. Ƴ vandens telkinius išleistǐ žuvǐ kiekis
pagal amžiaus grupes, mln. vnt.
Žuvǐ amžius

2000

2001

2002

2003

2004

Lervutơs
Paaugintos
Ʋvairiaamžơs
Iš viso

234,7 255,63 193,37 234,25 178,24
0,26
0,18
0,15
1,25
2,09
1,59
1,01
0,93
1,68
1,35
236,55 256,82 194,45 237,18 181,68

Vidutiniškai
mln. vnt. proc.
190,44 214,4
98,9
2,01 0,99
0,5
0,98 1,3
0,6
193,43 216,7
100
2005

Pagal mokslo rekomendacijas darniose žuvǐ bendrijose plơšriosios žuvys
turi sudaryti apie 25 proc. Plơšriosios žuvys, tokios kaip lydekos, sterkai, šamai,
vơgơlơs, unguriai, – pageidaujami mơgơjǐ ir verslinơs žvejybos objektai.
Atsižvelgiant Ƴ tai, daugiausia išleidžiamǐ žuvǐ (73 proc.) – plơšriosios.
34 lentelơ. 2000–2005 m. Ƴ vandens telkinius išleista žuvǐ ir vơžiǐ, mln. vnt.
Rǌšis

2000

2001

2002

2003

Karpinơs
Sykinơs
Lašišos
Šlakiai
Plơšriosios
Vơžiai

0,75
56,42
0,08
0,13
179,17
–

0,6
66,33
0,12
0,08
189,59
0,1

2
46,06
0,08
0,08
146,21
0,01

6,42
29,91
0,12
0,08
200,63
0,03

2004
2,71
58,85
0,14
0,15
119,8
0,03

Vidutiniškai
mln. vnt. proc.
7,03 3,3
1,5
64,55 53,68
24,8
0,2 0,12
0,0
0,1 0,10
0,0
121,49 159,5
73,6
0,05 0,04
0,0

2005

Pastaraisiais metais daugiausia buvo išleidžiama vơgơliǐ lervuþiǐ – nuo 37
iki 137 mln. per metus, taþiau tai nedavơ teigiamǐ rezultatǐ – vơgơliǐ sugauta
tiek pat ar vos daugiau. Šiuo metu stengiamasi vơgơliǐ Ƴveisti tik Ƴ tuos ežerus,
kuriuose bǌtina sureguliuoti kai kuriǐ žuvǐ (pvz., stintǐ, pǌgžliǐ) kiekƳ. Tikimasi
patobulinti vơgơliǐ veisimo technologiją paauginant jas iki šiǐmetukǐ amžiaus
tvenkiniuose ir taip pasiekti didesnƳ Ƴveisimo efektą. Antrą vietą pagal gausumą
užima lydekos – jǐ kasmet išleidžiama nuo 37 iki 57 mln.
Dơl aukštǐ stikliniǐ unguriukǐ kainǐ unguriǐ Ƴveisiama palyginti nedaug,
nors šiǐ žuvǐ paklausa yra didelơ ir jǐ veisti reikơtǐ daugiau.
Maždaug 25 proc. viso išleidžiamǐ žuvǐ kiekio sudaro sykinơs žuvys.
Daugiausia išleidžiama seliavǐ. 1998–2005 m. buvo atliekami tyrimo darbai
vertinant seliavǐ Ƴveisimo efektyvumą seliavinio tipo ežeruose. Nuolat išleidžiant
seliavǐ lervutes Ƴ ežerus nustatyta, kad padidơjo šiš ežerǐ produktyvumas. Išliko
gera seliavǐ populiacijǐ bǌklơ Tauragnǐ, Baluošo bei kai kuriuose kituose
ežeruose, kuriuose renkami seliavǐ ikrai dirbtiniam veisimui. Ežeruose išleistos
sparþiau auganþios seliavos.
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Sykai iš Plateliǐ, Vištyþio ir Lǌšiǐ ežerǐ dirbtinai veisiami daugiausia
LVŽŽTC Simno filiale. Optimalu veisti vietinius, prisitaikiusius prie Lietuvos
sąlygǐ, sykus. Nustatyta, kad sykǐ Ƴveisimas pasiteisino tik tuose ežeruose, kur
šios žuvys turi palankiausias sąlygas neršti. Pvz., 1994–1997 m. introdukuoti
Plateliǐ ežero sykai Asvejos ežere suformavo reprodukcinĊ bandą, jie neršia ir
kasmet populiacija pasipildo naujais individais. 2003 metais Ƴ Galvơs ežerą buvo
Ƴleista 500 tǌkst. lervuþiǐ ir 15,6 tǌkst. šiǐmetukǐ Vištyþio ežero sykǐ. Kadangi
šiame ežere sykams yra daug tinkamǐ nerštavieþiǐ, tikimasi, kad sykai šiame
ežere prigis.
Kasmet išleidžiama nuo 5 iki 30 mln. vnt. lervuþiǐ ir paaugintǐ peledžiǐ.
Apie 1,5 proc. visǐ išleidžiamǐ žuvǐ sudaro karpinơs žuvys: karpiai,
sidabriniai karosai, lynai, karšiai.
PaskutinƳjƳ XX a. dešimtmetƳ Baltijos lašišomis buvo susirǌpinta
tarptautiniu mastu. 1997 m. vasarƳ Varšuvoje Ƴvykusios IBSFC nepaprastojoje
sesijoje buvo priimtas IBSFC veiksmǐ planas ,,Lašiša 1997–2010“. Šio plano
pagrindiniai tikslai – pasiekti, kad iki 2010 m. laukiniǐ lašišǐ produkcija pasiektǐ
mažiausiai 50 proc. potencialaus produktyvumo kiekvienos upơs, kuriose jos dar
natǌraliai veisiasi, ir bǌtǐ atkurtos laukiniǐ lašišǐ populiacijos tose upơse, kuriose
yra tinkamos sąlygos joms veistis (potencialiose lašišinơse upơse). Pagal
tarptautinƳ planą 1998 m. parengta ir aplinkos bei žemơs ǌkio ministrǐ patvirtinti
Lašišǐ ištekliǐ atkǌrimo ir apsaugos Lietuvos vandenyse programa ir veiksmǐ
planas 1997–2010 m. 2003 m. patvirtinta Šlakiǐ ištekliǐ atkǌrimo ir apsaugos
programa. Šiǐ programǐ tikslas – atkurti ir pagausinti lašišǐ ir šlakiǐ išteklius,
užtikrinant mơgơjiškos ir verslinơs šlakiǐ žvejybos perspektyvas. Vienas
svarbiausiǐ šiǐ veiksmǐ planǐ tikslas – dirbtinis šiǐ žuvǐ veisimas ir išleidimas Ƴ
upes, siekiant atkurti arba sustiprinti natǌralias populiacijas. Pradơjus veikti
LVŽŽTC Žeimenos lašišǐ veislynui, Ƴ Lietuvos upes 1995–2005 m. išleista apie
652 tǌkst. vnt. Ƴvairaus amžiaus šlakiǐ ir 560 tǌkst. vnt. lašišǐ jaunikliǐ ir
rituoliǐ. Šiuo metu veislynas pleþiamas, Ƴrengti lašišǐ ir šlakiǐ paauginimo
cechai. Numatoma, kad LVŽŽTC Žeimenos lašišiniǐ žuvǐ veislynas kasmet
išaugintǐ 300 tǌkst. vnt. šlakiǐ jaunikliǐ ir 200 tǌkst. vnt. lašišǐ jaunikliǐ –
pasiekti, kad Lietuvos lašišinơse upơse lašišǐ ir šlakiǐ rituoliǐ produkcija
užtikrintǐ natǌralią jǐ reprodukciją. Žeimenos lašišiniǐ žuvǐ veislyne atliekami ir
margǐjǐ upơtakiǐ bei kiršliǐ eksperimentinio veisimo darbai.
Siekiant atkurti vertingǐ žuvǐ išteklius, bǌtina sustiprinti žuvǐ apsaugą
nuo brakonieriǐ, antraip didelơs žuvǐ veisimo investicijos neduos laukiamo
rezultato. Šiuo metu aplinkos apsaugos inspektoriai nepajơgǌs apsaugoti žuvis
nuo brakonieriǐ.
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VIII. ŽUVININKYSTƠS MOKSLINIAI
TYRIMAI
1. Mokslo institucijos ir svarbesnơs
tyrimǐ kryptys
Žuvininkystơs tyrimus visą dešimtmetƳ po Antrojo pasaulinio karo
daugiausia vykdơ Lietuvos Mokslǐ Akademija (LMA). Tyrimai, susijĊ su jǌrǐ
žuvininkyste, buvo plaþiai vykdomi kitose SSRS mokslinio tyrimo institucijose.
Išskyrus LMA, iki 1956 m. ministerijos bei žinybos mokslinio tyrimo Ƴstaigǐ
beveik neturơjo. 1945 m. pradơjo darbą Biologijos ir Ekonomikos institutai.
1959 m. pabaigoje, pertvarkius Biologijos institutą, buvo Ƴkurtas Zoologijos ir
parazitologijos institutas, kuris 1989 m. pavadintas Ekologijos institutu, o
2003 m. tapo VU Ekologijos institutu.
Zoologijos ir parazitologijos institutas tyrơ tvenkiniǐ natǌralǐ produktyvumą,
parengơ jo didinimo teorinius ir dalinai praktinius pagrindus, kompleksiškai tyrinơjo
Kuršiǐ marias, parengơ žvejybos reguliavimo jose ir Nemuno žemupyje biologinius
pagrindus, ištyrơ didžiuosius ežerus, sprendơ kai kuriuos kitus klausimus. Žvejybos
laivyno efektyvumo klausimus nagrinơjo LMA Ekonomikos institutas.
Sovietmeþiu ilgą laikotarpƳ Lietuvos mokslo darbuotojams nebuvo
leidžiama tyrinơti Baltijos jǌros išplaukiant Ƴ jos vandenis. Tokią teisĊ turơjo
Baltijos žuvǐ ǌkio mokslinio tyrimo institutas (Rygoje). Lietuvos mokslininkai
pradơjo dalyvauti bendruose Baltijos jǌros tyrimuose su šiuo institutu nuo 1977 m.
TyrinơjĊs Baltijos jǌros žuvǐ išteklius buvusios SSRS žvejybinơje zonoje
Baltijos žuvininkystơs mokslinio tyrimo institutas turơjo skyriǐ ir Taline. Šiam
institutui buvo suteiktas vadovaujanþiojo statusas tiriant SSRS Baltijos jǌros
akvatorijoje žuvǐ išteklius nuo Kaliningrado iki Sankt Peterburgo (buv.
Leningrado), atstovaujant SSRS ICES ir IBSFC.
Po nepriklausomybơs atkǌrimo Baltijos šalyse Ƴkurti Latvijos ir Estijos
žuvininkystơs institutai. Rusijoje žuvǐ ištekliǐ tyrimai organizuoti Atlanto
moksliniame tiriamajame žuvǐ ǌkio ir okeanografijos institute (Kaliningrade) ir
Valstybiniame ežerǐ ir upiǐ žuvǐ ǌkio moksliniame tiriamajame institute (Sankt
Peterburge). SSRS laikais šie institutai reguliariai vykdơ Baltijos jǌros žuvǐ
ištekliǐ bei okeanologinius tyrimus, teikơ ataskaitas apie žuvǐ ištekliǐ, pašarǐ
bazơs, vandens sudơties bei kokybơs bǌklĊ atitinkamose jǌros zonose ICES
(Kopenhagoje). Ši taryba rekomendacijas apie bendrą leistiną keturiǐ limituojamǐ
žuvǐ rǌšiǐ (menkiǐ, strimeliǐ, šprotǐ, lašišǐ) sugavimą teikdavo IBSFC
(Varšuvoje), kur kiekvienai valstybei šios komisijos narei buvo skiriamos
nacionalinơs žvejybos kvotos, tarp jǐ ir Lietuvai. Dabartiniu metu minơta Komisija
panaikinta, o ICES savo rekomendacijas teikia Europos Komisijai ir Rusijai.
Lietuva, vienintelơ iš Baltijos valstybiǐ, SSRS laikais neturơjo nei
specializuotos žuvininkystơs mokslinơs institucijos, tirianþios Baltijos jǌros žuvǐ
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išteklius, nei tam reikiamos techninơs bazơs. Dơl to po nepriklausomybơs
atgavimo ji negalơjo tinkamai atstovauti šalies interesams tarptautinơse
organizacijose ir gauti Šiaurơs bei kitǐ Europos valstybiǐ finansinơs bei
materialinơs paramos, kuri buvo skiriama tarptautiniǐ Baltijos jǌros moksliniǐ
tyrimǐ programǐ vykdymui.
Iki Lietuvos nepriklausomybơs atkǌrimo žuvǐ išteklius Kuršiǐ mariose ir
vidaus vandenyse tyrinơjo LMA Zoologijos ir parazitologijos institutas, o po
pertvarkymo – Ekologijos institutas. Pastarasis taip pat tyrinơjo akvakultǌros
biotechnologijas. Tyrimus žvejybos technikos ir technologijǐ srityje vykdơ
Verslinơs žvejybos specialaus eksperimentinio konstravimo biuro Klaipơdos
filialas. Vandenǐ epizootinĊ bǌklĊ kontroliavo ir žuvǐ susirgimǐ profilaktikos
priemones ruošơ Respublikinơ veterinarinơ-bakteriologinơ laboratorija.
Atkǌrus nepriklausomą Lietuvą, sumažơjo moksliniǐ tyrimǐ finansavimas,
keitơsi mokslo Ƴstaigǐ statusas, sumažơjo darbuotojǐ.
Po šalies nepriklausomybơs atkǌrimo mokslinius tyrimus žuvininkystơs
srityje vykdo Ƴvairios Lietuvos mokslo ir mokymo institucijos: LVŽŽTC
Žuvininkystơs tyrimǐ laboratorija, VU Ekologijos institutas, Kauno technologijos
universiteto Maisto institutas, Klaipơdos universitetas, Aplinkos ministerijos
Klaipơdos jǌriniǐ tyrimǐ laboratorija, LAEI ir kai kurios kitos institucijos, pvz.,
Lietuvos hidrobiologǐ draugija.
1993 m. reorganizavus Klaipơdos elektrožǌklơs metodǐ tyrimo valstybinĊ
ƳmonĊ „Elmar“, buvo Ƴkurta LAEI Žuvininkystơs tyrimǐ laboratorija. 1997 m. ši
laboratorija, orientuota Ƴ Baltijos jǌros žuvǐ ištekliǐ tyrimus ir gausinimą, buvo
perduota LVŽŽTC .
Pagrindinơs Žuvininkystơs tyrimǐ laboratorijos funkcijos yra tirti žuvǐ
išteklius Baltijos jǌros Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinơje
ekonominơje zonoje, jǐ kaitos tendencijas, teikti informaciją Žuvininkystơs
departamentui prie ŽǋM, kuris šiais remiasi, pagrƳsdamas nacionaliniǐ žvejybos
kvotǐ dydƳ, teikia informaciją ICES, Europos Komisijai. Apibendrinti
nacionaliniai tyrimǐ duomenys padeda nustatyti leistiną sugauti limituojamǐ
žuvǐ kiekƳ, prognozuoti žvejybos Baltijos jǌroje kvotǐ dydƳ, rengti regionines
žuvǐ ištekliǐ tausojanþio naudojimo priemones.
Europos Tarybos 1992 m. gruodžio 20 d. reglamente (EEB) Nr. 3760/92,
nustatanþiame EB žuvininkystơs ir akvakultǌros sistemą (kai kurie pakeitimai
padaryti vơliau), numatyta, kad STECF reguliariai vertintǐ žuvǐ išteklius ir
ekonominĊ šio sektoriaus padơtƳ.
ES privalo dalyvauti vykdant žuvǐ ištekliǐ išsaugojimo tarptautiniuose
vandenyse politiką, remtis regioniniǐ žuvininkystơs organizacijǐ priimtomis
rekomendacijomis. FAO žuvininkystơs kodeksas ir susitarimas dơl žuvǐ atsargǐ
išsaugojimo ir reguliavimo nurodo, kad bǌtina tobulinti tyrimus, rinkti duomenis,
sukaupti kuo daugiau mokslinơs informacijos. Esamos situacijos vertinimui ir jos
prognozavimui turi bǌti panaudota turima statistinơ informacija, surenkami
biologiniai duomenys, Ƴvertintas žvejybos laivyno ekonominis efektyvumas ir
jǌrinơs žvejybos darbuotojǐ socialinơ padơtis.
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2000–2005 m. žuvininkystơs taikomǐjǐ tyrimǐ tematika buvo formuojama
atsižvelgiant Ƴ užsakovǐ – Žuvininkystơs departamento prie ŽǋM, LVŽŽTC,
gamintojǐ organizacijǐ, Aplinkos ministerijos siǌlymus.
Mokslo Ƴstaigos dalyvavo rengiant studijas dơl pasirengimo dalyvauti ES
bendrojoje žuvininkystơs politikoje iki Ƴstojimo ir stojus Ƴ ES. LAEI parengơ
atskirǐ Lietuvos žuvininkystơs sektoriǐ integracijos Ƴ ES strategijas, Baltijos
jǌros žvejybos laivyno valdymo ir restruktǌrizavimo planą, akvakultǌros plơtros,
ekologiškos produkcijos gamybos tvenkiniuose, produkcijos konkurencingumo
didinimo studijas ir rekomendacijas. LAEI nuo 2002 m. aktyviai dalyvauja
tarptautinơse žuvininkystơs ekonomikos tyrimuose (laivyno ekonominis
vertinimas, kuro kainǐ augimo Ƴtaka žuvininkystơs sektoriui), Ƴvairiose STECF
darbo grupơse bei kitoje mokslinơje veikloje.
VU Ekologijos institutas tiria Ƴvairius aktualius Baltijos jǌros priekrantơs,
vidaus vandens telkiniǐ (Kuršiǐ mariǐ, Kauno mariǐ, upiǐ, ežerǐ, kitǐ vandens
saugyklǐ) produktyvumo didinimo klausimus – bioƳvairovơs palaikymo ir
atsinaujinimo Baltijos jǌros Lietuvos priekrantơje, žuvǐ pašarǐ bazơs ir vandens
kokybơs, versliniǐ pelaginiǐ žuvǐ gausinimo priemoniǐ, naujǐ rǌšiǐ žuvǐ
auginimo ir veisimo tvenkiniuose, vertina introdukuotǐ augalơdžiǐ ir planktofaginiǐ
žuvǐ poveikƳ vandens telkiniǐ produktyvumui bei kitus svarbius klausimus.
Lietuvos žuvininkystơs tyrimams daug nusipelnơ tyrimǐ vadovai ir
vykdytojai: Juozas Maniukas, Juozas Virbickas, Riþardas Volskis, Kazys
Gaigalas, Albertas Peþiukơnas, Rimantas Repeþka, Petras Gargasas, Vytenis
Sukackas, Eugenija Milerienơ, Bronislovas Bagdžius, Gražina Balkuvienơ,
Vytautas Kesminas, Egidijus Bukelskis.

2. Lietuvos Baltijos jǌros laivyno ekonominơs padơties
vertinimas
Siekiant efektyvaus laivyno panaudojimo bei vertinimo, pagal ES
bendrosios žuvininkystơs politiką Europos Komisijos užsakymu buvo sukurta
laivyno grupavimo bei atskirǐ segmentǐ vertinimo metodika. Jos esmơ –
suskirstyti žvejybos laivyną Ƴ grupes pagal naudojamus žvejybos Ƴrankius ir laivǐ
ilgƳ bei, surinkus techninius, iškrovimǐ, finansinius bei kitus laivǐ žvejybinơs
veiklos rodiklius, atlikti kiekvieno segmento bendrąjƳ ekonominƳ vertinimą. Ši
metodika šiuo metu ir toliau plơtojama Europos žuvininkystơs ekonomistǐ
asociacijos (angl. European Association of Fisheries Economists – EAFE) bei
Europos Komisijos siekiant sukurti efektyvią kvotǐ panaudojimo ir laivyno
vertinimo metodiką.
Svarbiausias metodikos privalumas yra palyginamumas, t. y. kai ES šalys
narơs suskirsto savo laivynus Ƴ tam tikrus segmentus, jie gali bǌti palyginami
tarpusavyje. Žinant, kokie segmentai sudaro nacionalinƳ laivyną, galima palyginti
ir atskirǐ šaliǐ laivynus, jǐ dydƳ, orientaciją Ƴ tam tikrus žvejybos bǌdus.
Vertinant Baltijos jǌros žvejybos laivyną pagal minơtą metodiką, buvo
apskaiþiuoti šie ekonominơs veiklos rezultatǐ rodikliai: pajamos (iš laivo iškrautǐ
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apdorotǐ ir neapdorotǐ žuvǐ vertơ), išlaidos degalams (ir tepalams), kitos
operatyvinơs veiklos išlaidos (uosto mokesþiai, produkcijos pristatymo Ƴ rinką
sąnaudos, transportavimas ir kitos su žuvǐ pardavimu susijusios išlaidos, kt.), laivo
remonto išlaidos (korpuso dažymas ir pan.), Ƴgulos darbo užmokestis (Ƴskaitant
socialinio draudimo Ƴmokas ir maistpinigius), nusidơvơjimas, palǌkanos.
Pagal šiuos rodiklius buvo apskaiþiuotas bendrasis pinigǐ srautas, bendrasis
pelnas, bendroji pridơtinơ vertơ. Be to, Ƴvertintas užimtumas bei žvejybos
pastangos (laivo praleistǐ jǌroje dienǐ skaiþius).
2002–2005 m. LAEI pagal tyrimǐ programą „Europos žuvininkystơs
ekonominis vertinimas“ rinko atitinkamą informaciją ir atliko Lietuvos žvejybos
laivyno ekonominio efektyvumo tyrimą. Nuo 2005 m. šiǐ duomenǐ rinkimas yra
Lietuvos nacionalinơs žuvininkystơs duomenǐ rinkimo programos sudedamoji dalis.

2.1. Atvira Baltijos jǌros dalis
2000–2005 m. Lietuvos atviroje Baltijos jǌros dalyje žvejojusios Ƴmonơs
daugiausia pajamǐ (apie 71 proc.) gavo už sužvejotas menkes, strimeles
(10 proc.), plekšnes (4 proc.), šprotus (8 proc.) (13 pav.). Dơl mažos kainos,
nepakankamai išplơtotos smulkiǐ pelaginiǐ žuvǐ žvejybos ir perdirbimo
infrastruktǌros bei nepalankiǐ rinkos sąlygǐ išnaudojama tik nedidelơ dalis
šprotǐ žvejybos kvotǐ: 2000–2005 m. iš visǐ Lietuvai skirtǐ šprotǐ žvejybos
kvotǐ buvo išnaudota tik apie 26,5 proc., 2005 m. – 39 proc.
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13 pav. Atviroje Baltijos jǌros dalyje sugautǐ žuvǐ vertơ 2000–2005 m., mln. Lt
Kiekvienais metais, atsižvelgiant Ƴ duomenǐ rinkimo programos
reikalavimus, Lietuvos žvejybos laivai suskirstomi Ƴ grupes pagal naudojamus
žvejybos Ƴrankius ir laivǐ dydƳ. Kiekvienos laivǐ grupơs pajamos
apskaiþiuojamos, atsižvelgiant Ƴ sugautą žuvǐ svorƳ ir vidutines pirminio
pardavimo žuvǐ rinkos kainas. Išlaidos nustatomos, apklausiant žvejybos Ƴmones.
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Atsižvelgiant Ƴ laivǐ grupiǐ dydƳ, surinktǐ anketǐ duomenys agreguojami
naudojant statistinius ir matematinius metodus.
Žvejybai atviroje Baltijos jǌros dalyje daugiausia naudojami dviejǐ tipǐ
žvejybos Ƴrankiai – tralai ir tinklai. Analizơ rodo, kad šiǐ Ƴrankiǐ naudojimo
efektyvumas ir žvejybos išlaidos skiriasi – tinklais žvejojanþiǐ Ƴmoniǐ išlaidos
yra mažesnơs nei žvejojanþiǐ tralais.
Tralais žvejojanþiǐ laivǐ pelningumas 2004 m. siekơ beveik 48 proc.,
taþiau dơl žymiai padidơjusio darbo užmokesþio ir išlaidǐ degalams 2005 m. jis
sumažơjo iki 17 proc. Žvejybos verslas kol kas išliko pelningas. Beveik 2/3
tralais žvejojanþiǐ laivǐ išlaidǐ sudaro išlaidos degalams ir Ƴgulos darbo
užmokesþiui (14 pav.). Nuo 2001 m. šiǐ išlaidǐ lyginamasis svoris visose
išlaidose žymiai padidơjo.
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14 pav. Baltijos jǌroje tralais žvejojusiǐ laivǐ išlaidǐ struktǌra
2000–2005 m., proc.
Žvejyba tinklais, palyginti su žvejyba tralais, 2005 m. buvo pelningesnơ.
Tinklais žvejojanþiǐ laivǐ išlaidos yra mažesnơs, nes jie sunaudoja mažiau degalǐ –
nereikia tempti sunkiǐ tralǐ. Tinklais žvejojanþiǐ laivǐ vidutinơ bendroji talpa ir
varikliǐ galia yra daug mažesnơs už tralais žvejojanþiǐ laivǐ. Taþiau tinklais
žvejojantys laivai yra senesni (vidutinis jǐ amžius – 33 m., tralais žvejojanþiǐ
laivǐ – 24 m.).
Didžiąją tinklais žvejojanþiǐ laivǐ išlaidǐ dalƳ 2005 m. sudarơ Ƴgulos
darbo užmokestis (43 proc.), išlaidos degalams – apie 19 proc. Žvejojant tinklais
buvo analogiška žvejybiniams tralams darbo užmokesþio ir išlaidǐ degalams
augimo tendencija (15 pav.). Taþiau tinklais žvejojantys laivai yra senesni, todơl
jǐ remontui skiriama daugiau lơšǐ. Dơl šios priežasties bei investicijǐ trǌkumo
2005 m. buvo supjaustyta daugiau nei pusơ šiai laivǐ grupei priklausanþiǐ laivǐ,
žvejojanþiǐ atviroje Baltijos jǌros dalyje.
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15 pav. Baltijos jǌroje tinklais žvejojusiǐ laivǐ išlaidǐ struktǌra
2000–2005 m., proc.

2.2. Baltijos jǌros priekrantơ
2000–2005 m. už parduotas stintas priekrantơs žvejai gavo didžiausią
pajamǐ dalƳ – apie 44 proc. Kita labai svarbi priekrantơje žvejojama žuvǐ rǌšis
yra menkơs. Už sugautas menkes 2000–2005 m. gauta vidutiniškai apie 32 proc.
pajamǐ. Taip pat priekrantơje žvejojamos strimelơs, otai, plekšnơs, sterkai bei
kitǐ rǌšiǐ žuvys. Pardavus šias žuvis, buvo gauta mažiau nei ¼ pajamǐ.
Pagrindiniǐ rǌšiǐ žuvǐ žvejybos Ƴtaka pajamoms kiekvienais metais
keiþiasi (16 pav.). Daugiausia tai lemia besikeiþianti pardavimo kaina ir gamtinơs
sąlygos. Pvz., 2002 m. stintǐ sugauta per pusĊ mažiau nei 2001 m., taþiau dơl
išaugusios kainos pajamos sumažơjo nedaug. 2004–2005 m. už sužvejotas
menkes bei stintas gauta daugiau pajamǐ nei 2000–2002 m.
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2000

2001

Menkơs

2002

Stintos

2003

Strimelơs

2004

2005

Kitos žuvǐ rǌšys

16 pav. Baltijos jǌros priekrantơje sugautǐ žuvǐ vertơ 2000–2005 m., tǌkst. Lt
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Baltijos jǌros priekrantơje žvejojusiǐ laivǐ išlaidǐ pasiskirstymas tarp
išlaidǐ grupiǐ 2001–2005 m. pateiktas 17 paveiksle. Vidutiniškai apie 38 proc.
išlaidǐ minơtu laikotarpiu sudarơ išlaidos Ƴgulos darbo užmokesþiui, o 2005 m.
šiǐ išlaidǐ lyginamasis svoris sudarơ daugiau nei 50 proc. Dơl 2005 m. žymiai
išaugusiǐ išlaidǐ degalams ir darbo užmokesþiui priekrantơje žvejojusiǐ laivǐ
grynasis pelningumas sumažơjo nuo 32 iki 5 proc.

100%
90%

Ʋgulos darbo
užmokestis
Išlaidos degalams

80%
70%
60%
50%

Laivo remontas

40%

Kitos operatyvinơs
veiklos išlaidos
Nusidơvơjimas

30%
20%

Palǌkanos

10%
0%
2001

2002

2003

2004

2005

17 pav. Baltijos jǌros priekrantơje žvejojusiǐ laivǐ išlaidǐ struktǌra
2001–2005 m., proc.

2005 m. Baltijos jǌros priekrantơje žvejojo 105 Ƴmonơs, t. y. kiekvienai
Ƴmonei vidutiniškai teko apie 1 km Baltijos jǌros pakrantơs. Tokia intensyvi
žvejyba turi Ƴtakos žuvǐ ištekliams ir mažina žvejybos efektyvumą ir pajamas.
Apie 55 proc. žvejybos Ƴmoniǐ pajamos per metus neviršija 10 tǌkst. Lt. Tokios
pajamos neužtikrina Ƴmoniǐ efektyvios veiklos, investicijǐ Ƴ verslo plơtrą,
higienos, sanitarijos ir darbǐ saugos sąlygǐ gerinimą bei aplinkosaugos
reikalavimǐ Ƴgyvendinimą. Manoma, kad sumažinus Baltijos jǌros priekrantơje
žvejojanþiǐ valþiǐ kiekƳ, žvejybos galimybơs bei efektyvumas padidơtǐ.

112

IX. ES STRUKTǋRINƠ POLITIKA

123

IX. ES STRUKTǋRINƠ POLITIKA
ES struktǌrinơs politikos tikslas – finansinơmis priemonơmis ir
koordinuojant nacionalinĊ regioninĊ politiką mažinti ES valstybiǐ ekonominio
bei socialinio išsivystymo skirtumus. Ji apima regioninĊ politiką ir tam tikrus
socialinơs politikos bei bendrosios žemơs ǌkio politikos aspektus. Politika
vykdoma per keturis pagrindinius struktǌrinius fondus – Europos socialinƳ fondą,
Europos regioninơs plơtros fondą, Europos žemơs ǌkio orientavimo ir garantijǐ
fondą, Žuvininkystơs orientavimo finansinĊ priemonĊ – bei ES (Mastrichto)
sutartimi Ƴsteigtą Sanglaudos fondą.
Europos Ekonominơs Bendrijos steigimo (Romos) sutarties preambulơje
minimas siekis sumažinti Ƴvairiǐ regionǐ skirtumus ir regionǐ, kuriuose yra
nepalankesnơs sąlygos plơtrai, atsilikimą. Aštuntajame dešimtmetyje, išryškơjus
struktǌrinơs politikos poreikiui, ji buvo formuojama remiantis Romos sutarties
308 straipsniu. Po EB viršǌniǐ susitikimǐ 1972 ir 1974 m. buvo Ƴkurtas Europos
regioninơs plơtros fondas (1975 m.). Struktǌrinơs politikos susiformavimas
sietinas su antruoju (pietiniu) Bendrijos išsiplơtimu, kai Ƴ EB buvo priimtos
Graikija (1981 m.), Ispanija ir Portugalija (1986 m.), t. y. valstybơs, kuriǐ
ekonominio išsivystymo lygis buvo gerokai žemesnis už Bendrijos vidutinƳ lygƳ.
Dơl naujǐ nariǐ reikalavimǐ Suvestiniame Europos akte atsirado naujas (V)
skyrius, kuriame regioniniǐ išsivystymo skirtumǐ mažinimas buvo siejamas su
konkreþia struktǌrine politika, apơmusia ir tam tikrus socialinơs politikos
aspektus, pirmiausia kovą su nedarbu. Buvo susitarta dơl struktǌrinei politikai
skiriamǐ lơšǐ padidinimo.
1993 m. Ƴsigaliojusioje ES sutartyje ekonominơ ir socialinơ sanglauda
buvo Ƴtvirtinta kaip vienas pagrindiniǐ ES tikslǐ. Buvo Ƴkurtas Sanglaudos fondas
ir Regionǐ komitetas. Sanglaudos esmơ – sumažinti atskirǐ ES valstybiǐ ir
regionǐ ekonominio bei socialinio išsivystymo lygio skirtumus.
1986 m., pasirašius SuvestinƳ Europos aktą, EB steigimo (Romos) sutartis
buvo papildyta nauju skyriumi, kuris vadinosi „Ekonominơ ir socialinơ
sanglauda“.
Sanglaudos tikslo suformulavimas ir Ƴteisinimas buvo didelis neturtingǐjǐ
EB valstybiǐ, ypaþ Pietǐ Europos, laimơjimas, nes buvo nusprĊsta per specialius
struktǌrinius fondus finansuoti Ƴvairius modernizacijos projektus tose šalyse.
Sanglaudos tikslui pasiekti skiriamos lơšos nuolat didơjo, kartu vis aiškiau buvo
apibrơžiamos šio tikslo siekimo priemonơs, formuluojama ir Ƴgyvendinama
regioninơ politika.
Struktǌrinơs pagalbos programos gali bǌti inicijuojamos ir nacionaliniu, ir
Bendrijos lygmeniu. 1994–1999 m. 90 proc. pagalbos buvo teikiama pagal
valstybiǐ nariǐ inicijuotas programas.
1995 m. pabaigoje pateiktoje Europos Komisijos studijoje apie ES plơtros
padarinius buvo nurodyta, kad struktǌrinĊ politiką reikia reformuoti
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nepriklausomai nuo to, plơsis ES ar ne. Išvadose teigiama, kad išsaugant paþią
struktǌrinơs politikos esmĊ naujoms ES narơms ją reikơtǐ vykdyti palaipsniui,
taikant pereinamojo laikotarpio priemones.
1997 m. Europos Komisija dokumente „Darbotvarkơ 2000“ pateikơ savo
nuomonĊ ir apie ES plơtros padarinius Bendrijos politikai, ypaþ bendrajai žemơs
ǌkio ir struktǌrinei.
ES struktǌrinơ politika ir dalyvavimas joje buvo pateikiamas kaip vienas
patraukliausiǐ narystơs ES padariniǐ, nes yra siejamas su didžiulơmis išmokomis
iš ES biudžeto. Tai papildomi investicijoms skiriami pinigai. Struktǌrinơs
paramos dydƳ apsprendžia Europos Komisija.
Problema, su kuria nuolat susidǌrơ ES, perskirstydama pinigus
ekonominiu atžvilgiu menkiau išsivysþiusiǐ šaliǐ naudai ir apie kurią viešai
pradơta kalbơti visai neseniai, yra korupcija.
Prieš Ƴstodama Ƴ ES, Lietuva, kaip ir kitos šalys, prisiơmơ ES keliamus
reikalavimus dơl acquis perơmimo. Žuvininkystơs teisơs aktai buvo derinami su
ES bendrąją žuvininkystơs politiką reglamentuojanþiais teisơs aktais.
Valstybơs narơs negali atsisakyti vykdyti tam tikrǐ galiojanþiǐ acquis
daliǐ, nors jos, nepriklausydamos ES, nedalyvavo priimant tam tikras normas.
Tai viena svarbiausiǐ narystơs ES sąlygǐ. Taigi naujosios ES valstybơs narơs turi
ne tik prisijungti prie steigimo sutarþiǐ, bet ir perimti visą Bendrijǐ teisơs aktǐ
visumą bei Europos Bendrijǐ tarptautinius Ƴsipareigojimus.
Lietuvai tapus ES nare, pradơjo veikti ES bendrosios žuvininkystơs
politikos nuostatos, teisơs aktai. Tiesioginei šalies kompetencijai liko žvejybos
reglamentavimas tik teritoriniuose jǌros ir vidaus vandenyse.
Vienas svarbiausiǐ faktoriǐ, užtikrinanþiǐ sơkmingą bendrosios
žuvininkystơs politikos Ƴgyvendinimą, yra šalies administraciniai gebơjimai.
Valstybơs narơs, priimdamos bendrus sprendimus dơl žuvǐ ištekliǐ
panaudojimo, apsaugos ir jǐ atkǌrimo, žvejybos kvotǐ ir Ƴrangos, santykiǐ su
treþiosiomis šalimis reguliavimo, žvejǐ darbo ir socialinơs apsaugos reikalavimǐ,
privalo laikytis ES bendrosios žuvininkystơs politikos.
Žuvininkystơs plơtros tikslai – efektyviai tvarkyti šƳ Lietuvos ǌkio
sektoriǐ, geriau panaudoti gamybos potencialą, sugebơti konkuruoti vidaus ir
užsienio rinkose.

1. ES fondai iki Lietuvos Ƴstojimo Ƴ ES ir svarbiausieji
šalies žuvininkystơs projektai
ES priơmus sprendimą dơl jos išplơtimo ir naujǐ nariǐ priơmimo bei norint
padơti narystơs siekianþioms šalims pasirengti Ƴgyvendinti teisinius, technologinius
reikalavimus, ES nustatơ paramos šaltinius bei jǐ skyrimo sistemą. 1999 m.
birželio 21 d. Europos Taryba patvirtino reglamentą Nr. 1268/1999 dơl Bendrijos
paramos žemơs ǌkiui ir kaimo plơtrai Vidurio ir Rytǐ Europos šalims kandidatơms.
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Remiantis šiuo dokumentu, narystơs ES siekianþioms šalims 2000–2006 m.
laikotarpiu buvo numatyta teikti finansinĊ paramą pagal SAPARD.
ES skiriamos lơšos pagal SAPARD – tai paramos lơšos (ne paskola), ir jǐ
grąžinti nereikia, išskyrus tuos atvejus, kai parama panaudojama ne pagal
paskirtƳ. Europos Komisija griežtai kontroliavo, kaip ši parama naudojama. ES
galơjo sustabdyti ar net nutraukti programos finansavimą, nustaþiusi, kad parama
naudojama netinkamai.
SAPARD buvo Ƴgyvendinama remiantis Nacionaline žemơs ǌkio ir kaimo
plơtros programa, oficialiai patvirtinta 2000 m. lapkriþio 27 d. Europos
Komisijos sprendimu Nr. 3329. Šios programos Ƴgyvendinimui ES numatơ
Lietuvos žemơs ǌkio ir kaimo plơtrai kasmet iki 2006 m. skirti apie 29,829 mln.
eurǐ (apie 103 mln. Lt), kiekvienais kitais metais šią sumą padidinant po
1,7 proc.
SAPARD parama skiriama su sąlyga, kad projektai bus bendrai
finansuojami ir iš šalies nacionalinơs paramos fondǐ.
SAPARD paramos lơšos skiriamos per daugiametes programas. Tokiǐ
programǐ rengimas, lơšǐ Ƴsisavinimas suteikơ šaliai kandidatei galimybĊ narystơs
siekimo laikotarpiu išmokti dirbti su struktǌriniǐ fondǐ programomis, kadangi
tuo paþiu principu skiriamos ir ES struktǌriniǐ fondǐ lơšos.
Lietuvos Nacionalinơje žemơs ǌkio ir kaimo plơtros programoje buvo
numatytos šios prioritetinơs paramos žemơs ǌkio ir kaimo plơtrai kryptys:
x Investicijos Ƴ pirminĊ žemơs ǌkio gamybą;
x Žemơs ǌkio ir žuvininkystơs produktǐ perdirbimas ir marketingo
tobulinimas;
x Ekonominơs veiklos plơtra ir alternatyviǐ pajamǐ skatinimas;
x Kaimo infrastruktǌros tobulinimas;
x Miškǐ infrastruktǌros tobulinimas ir apželdinimas;
x Agrarinơ aplinkosauga;
x Profesinis mokymas;
x Techninơ parama, informavimas.
Žuvininkystơs sektoriui parama buvo teikiama pagal dvi SAPARD
paramos kryptis: „Žemơs ǌkio ir žuvininkystơs produktǐ perdirbimo ir
marketingo tobulinimas“ ir „Ekonominơs veiklos plơtra ir alternatyviǐ pajamǐ
skatinimas“.
Pagrindinis paramos žuvininkystei pagal kryptƳ „Žemơs ǌkio ir
žuvininkystơs produktǐ perdirbimo ir marketingo tobulinimas“ tikslas buvo žuvǐ
produktǐ perdirbimo pramonơs restruktǌrizavimo (koncentracijos ir
racionalizacijos) bei modernizavimo skatinimas, perdirbtǐ produktǐ kokybơs
gerinimas, naujoviškǐ ir efektyviǐ gamybos metodǐ taikymas, ES higienos,
sanitarijos ir veterinarijos reikalavimǐ Ƴgyvendinimas.
Žuvininkystei nustatytos paramos lơšos buvo skirtos finansuoti šioms
priemonơms:
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x žvejybos laivǐ, kuriuose atliekamas pirminis žuvǐ apdorojimas ir
perdirbimas, rekonstrukcija ir Ƴrangos modernizavimas. Kontrolơs
ir kokybơs sistemos, atitinkanþios ES reikalavimus, Ƴdiegimas;
x kokybiškos, biologiškai vertingos, ekologiškos ir paklausios
produkcijos gamyba;
x darbo sąlygǐ gerinimas, aplinkos užterštumo mažinimas, šalutiniǐ
produktǐ ir atliekǐ perdirbimas;
x uostǐ ir prieplaukǐ infrastruktǌros tobulinimas (ir žuvǐ aukciono
Ƴsteigimas);
x žuvǐ perdirbimo Ƴmoniǐ statyba, rekonstravimas bei Ƴrangos
modernizavimas, šiuolaikinơs kontrolơs ir kokybơs sistemos
Ƴdiegimas;
x finansinơ kompensacija žvejams ir laivǐ savininkams,
nutraukiantiems žvejybinĊ veiklą visam laikui ir atiduodantiems
laivus Ƴ metalo laužą.
Žuvininkystơs srityje pereinamǐjǐ laikotarpiǐ nebuvo numatyta.
Nacionalinơje žemơs ǌkio ir kaimo plơtros programoje žuvininkystơs
sektoriui 2000–2006 m. buvo numatyta 6 mln. eurǐ (22,9 mln. Lt). Parama
buvo skirta 8 projektams, susijusiems su žuvǐ perdirbimo pramonơs
modernizavimu, produktǐ kokybơs gerinimu bei ES reikalavimǐ Ƴgyvendinimu.
Taþiau 1 paramos sutartis buvo nutraukta (1,8 mln. Lt).
35 lentelơ. SAPARD parama žuvǐ perdirbimo Ƴmonơms
Paramos gavơjas
UAB „Jǌros turtas“ („Palink“)
UAB „Viþiǌnai ir partneriai“
J. Simuþio IƲ „Bajorǐ žuvis“
UAB „Pelamidơ“
UAB „Norvelita“
UAB „Laivitơs žuvis“
KB „Baltlantos žuvis“
Iš viso

Apskritis

Parama, Lt

Vilniaus
Telšiǐ
Panevơžio
Kauno
Kauno
Klaipơdos
Klaipơdos

903 193
4 427 707
203 073
1 760 715
4 255 010
4 465 123
5 092 282
21 107 103

Projekto
užbaigimo
metai
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2006

Bendras treþiosios paramos krypties „Ekonominơs veiklos plơtra ir
alternatyviǐ pajamǐ skatinimas“ tikslas buvo sukurti tinkamas sąlygas veiklai
Ƴvairinti ir suteikti galimybĊ kaimo gyventojams gauti papildomǐ pajamǐ,
gerinti gyvenimo ir darbo sąlygas kaimo vietovơse. Siekiant šiǐ tikslǐ, parama
pagal pastarąją kryptƳ gali bǌti teikiama dviem žuvininkystơs sektoriaus sritims –
akvakultǌrai ir žvejybai vidaus vandenyse. Minơtoms žuvininkystơs veiklos
sritims 2000–2006 m. buvo numatyta skirti 230 tǌkst. eurǐ (794,1 tǌkst. Lt).
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Taþiau nơ viena paraiška, susijusi su žuvininkystơs veikla, pagal minơtą paramos
kryptƳ 2000–2004 m. laikotarpiu nebuvo pateikta.
Nors SAPARD parama buvo skirta 2000–2006 m. laikotarpiui, taþiau
2004 m. Lietuvai tapus ES nare, SAPARD teikiamą paramą žuvininkystơs
sektoriui pakeitơ ES struktǌrinio fondo – Žuvininkystơs orientavimo
finansinơs priemonơs (ŽOFP) – parama.

2. ES paramą administruojanþios institucijos
Vadovaujantis 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 1260/1999, Lietuvos Respublikos Vyriausybơs 2003 m. rugsơjo 11 d.
nutarimu Nr. 1166 „Dơl Europos Sąjungos struktǌriniǐ fondǐ lơšǐ
administravimo Lietuvoje“ (Žin., 2001, Nr. 48-1676; 2003, Nr. 88-3999), buvo
nustatyta ES struktǌriniǐ fondǐ administravimo tvarka. Lietuvos Respublikos
finansǐ ministerija paskirta vadovaujanþiąja institucija, atsakinga už ES
struktǌriniǐ fondǐ ir bendrojo finansavimo lơšǐ planavimą, priemoniǐ
Ƴgyvendinimą ir priežiǌrą. Konkreþios funkcijos, susijusios su ŽOFP paramos
administravimu, priskirtos ŽǋM – tarpinei institucijai, kuri dalƳ jai priskirtǐ
funkcijǐ pavedơ vykdyti Žuvininkystơs departamentui prie ŽǋM. NMA paskirta
Ƴgyvendinanþiąja institucija, kuri tiesiogiai administruoja paramą: skelbia
projektǐ paraiškǐ konkursus, prižiǌri projektǐ Ƴgyvendinimą, rengia ataskaitas,
teikia informaciją. Pastarajai institucijai taip pat priskirtos projektǐ vertinimo ir
išvadǐ dơl finansavimo 2004–2006 m. pagal BPD žuvininkystơs priemones
pateikimo projektǐ atrankos komitetui funkcijos. Projektǐ atrankos komitetas
teikia rekomendacijas ŽǋM dơl konkreþiǐ projektǐ finansavimo. ŽǋM paramą
pareiškơjams skiria ministerijos valstybơs sekretoriaus potvarkiais, kuriais
vadovaudamasi NMA pasirašo paramos sutartis su pareiškơjais. Pasirašius
paramos sutartis, visą projektǐ Ƴgyvendinimo laikotarpƳ bei dar penkerius metus
po jo pabaigos NMA prižiǌri, kaip paramos gavơjai Ƴgyvendina projektuose
numatytas priemones.
Bendrijos finansinơ parama žuvininkystơs sektoriui yra Ƴteisinta Europos
Komisijos reglamentuose. Lietuva gali pasinaudoti 4 struktǌriniǐ fondǐ teikiama
parama: Europos regioninơs plơtros fondo, Europos socialinio fondo, Europos
žemơs ǌkio valdymo ir garantijǐ fondo, ŽOFP.

3. ES struktǌriniǐ fondǐ paramos gavimo sąlygos
ir jos panaudojimas
Lietuva, 2004 m. gegužơs 1 d. tapusi ES nare, Ƴgijo teisĊ pasinaudoti ES
struktǌriniǐ fondǐ parama.
Vieno iš struktǌriniǐ fondǐ – ŽOFP – parama skiriama tiesiogiai
žuvininkystơs sektoriui.
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ŽOFP parama Lietuvos žuvininkystei 2004–2006 m. laikotarpiu teikiama
pagal Lietuvos 2004–2006 m. BPD, patvirtintą Europos Komisijos 2004 m.
birželio 18 d. sprendimu Nr. C (2004) 2120 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybơs
2004 m. rugpjǌþio 2 d. nutarimu Nr. 935, nuostatas. BPD išdơstyti ES
struktǌriniǐ fondǐ ir Lietuvos veiksmǐ tikslai, sektoriǐ plơtros strategija,
nurodyta ES struktǌriniǐ fondǐ ir kitǐ finansavimo šaltiniǐ Ƴnašǐ dalis, detaliai
aprašytos BPD numatytos paramos priemonơs, kuriǐ reikalavimai pateikiami
gairơse pareiškơjams, tvirtinamose žemơs ǌkio ministro Ƴsakymais.
BPD numatytos paramos žuvininkystei priemonơs parengtos
vadovaujantis 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1263/1999 dơl
Žuvininkystơs orientavimo finansinơs priemonơs ir 1999 m. gruodžio 17 d.
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2792/1999, nustatanþiu išsamias Bendrijos
struktǌrinơs paramos žuvininkystơs sektoriui taisykles ir tvarką.
ŽOFP skirta tik žuvininkystơs sektoriui remti. Iš kitǐ struktǌriniǐ fondǐ
gali bǌti teikiama parama darbuotojǐ mokymui, infrastruktǌros kǌrimui ir plơtrai.
Kaimo plơtrai ir žuvininkystei BPD skirtas 4 prioritetas, pagal kurƳ
2004–2006 m. buvo numatyta apie 660 mln. Lt iš Europos Žemơs ǌkio
orientavimo ir garantijǐ fondo Orientavimo dalies, ŽOFP bei Lietuvos
Respublikos lơšǐ.
Žuvininkystơs sektorius ES struktǌriniǐ fondǐ parama gali pasinaudoti
pagal tris toliau nurodytas BPD 4 prioriteto priemones ir remtinas veiklos sritis:
x 4.8 priemonơ. Veikla, susijusi su žvejybos laivynu:
 Žvejybos laivǐ atidavimas Ƴ metalo laužą (nuo 2005 m. – Laivǐ
žvejybinơs veiklos nutraukimas visam laikui);
 Žvejybos laivǐ modernizavimas.
x 4.9 priemonơ. Vandens ištekliǐ apsauga ir plơtra, akvakultǌra,
žvejybos uosto Ƴrengimai, perdirbimas ir rinkodara bei žvejyba vidaus
vandenyse:
 Gyvǐjǐ vandens ištekliǐ apsauga ir plơtra;
 Akvakultǌra;
 Žvejybos uosto Ƴrenginiǐ statyba, plơtra ir modernizavimas;
 Žuvǐ perdirbimas ir rinkodara;
 Žvejyba vidaus vandenys.
x 4.10 priemonơ. Kita veikla, susijusi su žuvininkyste.
 Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dơl jo
veiklos nutraukimo visam laikui;
 Kompensacijos už laikiną žvejybinơs veiklos nutraukimą;
 Parama gamintojǐ organizacijǐ kǌrimui, veiklai ir kokybơs gerinimo
planǐ Ƴgyvendinimui;
 Kolektyviniai mažos apimties priekrantơs žvejybos projektai.
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Lietuvos žuvininkystei remti iš ŽOFP 2004–2006 m. buvo skirta
41,836 mln. Lt, iš Lietuvos valstybơs biudžeto – 17,509 mln. Lt, iš viso –
59,345 mln. Lt. Kiekvieniems metams numatytos lơšos turi bǌti panaudotos ne
vơliau kaip per dvejus metus, to neƳvykdžius, jos turi bǌti grąžinamos Ƴ ES
biudžetą. Todơl 2004–2006 m. paramos lơšos turi bǌti panaudotos iki 2008 m.
pabaigos.
Nuo 2007 m. prasideda kitas septynerius metus (2007–2013 m.)
truksiantis finansavimo laikotarpis, kuriam rengtis pradơta 2005 m. Siekiant nuo
2007 m. pradơti naudoti Europos žuvininkystơs fondo paramą, reikơjo parengti
2 programinius dokumentus: Lietuvos žuvininkystơs sektoriaus 2007–2013 m.
nacionalinis strateginis planas ir Lietuvos žuvininkystơs sektoriaus 2007–2013 m.
veiksmǐ programa. Pirmajame apibrơžiamos pagrindinơs žuvininkystơs
sektoriaus plơtros kryptys, antrajame nurodoma, kokios veiklos sritys remiamos
iš Europos žuvininkystơs fondo. StrateginƳ planą tvirtina Lietuvos Respublikos
Vyriausybơ, Veiksmǐ programą – Europos Komisija.

3.1. Veikla, susijusi su žvejybos laivynu (4.8 priemonơ)
Priemonơs „Veikla, susijusi su žvejybos laivynu“ tikslas – suderinti
žvejybos pajơgumus su esamais žuvǐ ištekliais, sukurti modernǐ, konkurencingą
ir pelningą žvejybos laivyną. Minơto tikslo numatyta siekti Ƴgyvendinant tokius
uždavinius: užtikrinti subalansuotą žvejybą, padidinti likusiǐ žvejybos laivǐ
konkurencingumą ir pelningumą, užtikrinti Lietuvai skirtǐ žvejybos kvotǐ
išnaudojimą, pagerinti žuvǐ laikymo ir žvejǐ darbo sąlygas laivuose ir
navigacijos saugumą. Pagal šią priemonĊ remiamos dvi veiklos sritys – „Laivǐ
žvejybinơs veiklos nutraukimas visam laikui“ ir „Žvejybos laivǐ
modernizavimas“. Priemonei „Veikla, susijusi su žvejybos laivynu“ Ƴgyvendinti
iš pradžiǐ buvo skirta 32,4 mln. Lt (iš ŽOFP – 25,1 mln. Lt, nacionalinio
biudžeto – 7,3 mln. Lt).
Jau 2004–2005 BPD žuvininkystơs priemoniǐ Ƴgyvendinimo metais
žuvininkystơs sektoriuje Ƴvyko permainǐ: žymiai išaugus kuro kainoms ir
sumažơjus menkiǐ žvejybos kvotoms Baltijos jǌroje, sumažơjo žvejybos Ƴmoniǐ
galimybơs Ƴgyvendinti žvejybos laivǐ modernizavimo projektus, mažesnis, nei
prognozuota, buvo privataus sektoriaus susidomơjimas kitomis remiamomis
sritimis – žvejybos uosto Ƴrenginiǐ plơtra, vidaus vandenǐ žvejybos laivǐ
modernizavimu ir kt. Siekiant, kad parama atitiktǐ realius sektoriaus poreikius ir
finansines galimybes, 2005 m. pabaigoje buvo pakeistas BPD žuvininkystơs
priemoniǐ finansavimo planas. Ʋvertinus tai, kad nebus surinktos numatytos
privaþiǐ subjektǐ lơšos, skirtos remiamiems projektams bendrai finansuoti, buvo
sumažinta šiǐ lơšǐ dalis bei perskirstytos lơšos tarp BPD žuvininkystơs
priemoniǐ. Daugiau lơšǐ skirta 4.8 priemonơs veiklos sriþiai „Laivǐ žvejybinơs
veiklos nutraukimas visam laikui“ Ƴgyvendinti. Po lơšǐ perskirstymo priemonei
4.8 „Veikla, susijusi su žvejybos laivynu“ iš viso numatyta skirti 28,8 mln. Lt
(ŽOFP – 21,7 mln. Lt, nacionalinio biudžeto – 7,1 mln. Lt).
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Prašyta parama 2004–2005 m.

18 pav. Parama pagal BPD žuvininkystơs priemones, mln. Lt
Pagal 4.8 priemonơs veiklos sritƳ „Laivǐ žvejybinơs veiklos nutraukimas
visam laikui“ remiamas žvejybos laivǐ veiklos nutraukimas visam laikui, laivus
atiduodant Ƴ metalo laužą ir savininkams išmokant kompensacijas, kurios
apskaiþiuojamos pagal Tarybos reglamente (EB) Nr. 2792/1999 nurodytą
formulĊ. 2004 m. prioritetas buvo teikiamas Baltijos jǌroje (atviroje jǌros dalyje
ir priekrantơje) menkes žvejojusiems senos statybos laivams bei laivams, kuriǐ
pagrindiniai žvejybos Ƴrankiai – tralai. Be to, atsižvelgus Ƴ reglamento nuostatas ir
pareiškơjǐ pageidavimus, 2005 m. buvo numatyta žvejybos laivǐ veiklą nutraukti
ne tik juos atiduodant Ƴ metalo laužą, bet ir keiþiant jǐ veiklą. Todơl buvo
pakoreguoti ir paramos skyrimo prioritetai. Numatyta pirmenybĊ teikti
projektams, kuriǐ tikslas – pakeisti Baltijos jǌroje menkes žvejojusiǐ, senesniǐ
laivǐ veiklą. Žvejybos laivǐ veiklos nutraukimui visam laikui buvo numatyta
skirti 26,3 mln. Lt paramos lơšǐ, o po 2005 m. pabaigoje Ƴvykusio lơšǐ
perskirstymo šiai veiklos sriþiai skirtos paramos lơšos padidintos beveik 2 mln. Lt.
Pagal 4.8 priemonơs veiklos sritƳ „Žvejybos laivǐ modernizavimas“
remiamas žvejybos laivǐ modernizavimas, prioritetą teikiant Baltijos jǌroje
strimeles, šprotus ir lašišas žvejojantiems laivams ir naujesniems laivams bei
projektams, kuriuose numatytos investicijos sugautǐ ir laivuose laikomǐ žuvǐ
kokybei ir saugumui palaikyti. Žvejybos laivǐ modernizavimui buvo numatyta
paskirstyti 6,1 mln. Lt paramos lơšǐ, taþiau ši priemonơ nesulaukơ didesnio
potencialiǐ pareiškơjǐ susidomơjimo dơl reikalaujamo didelio pareiškơjǐ indơlio
(60 proc. projekto vertơs). Todơl po paramos perskirstymo šiai veiklos sriþiai
skirtos lơšos buvo sumažintos iki 0,8 mln. Lt.
Paramos panaudojimas. Pirmieji kvietimai teikti projektǐ paraiškas
pagal BPD priemones, skirtas žuvininkystơs sektoriui remti, buvo paskelbti
2004 m. rugsơjo 1 d. Per mažiau nei 3 mơnesius pagal BPD 4.8 priemonơs
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veiklos sritƳ „Žvejybos laivǐ atidavimas Ƴ metalo laužą“ buvo pateiktos
23 paraiškos (prašyta 50,1 mln. Lt paramos). Tuo metu prašoma suma pusantro
karto viršijo paramos sumą, numatytą skirti šiai priemonei per visą 2004–2006
m. laikotarpƳ. Vertinimo metu pareiškơjai atsiơmơ 2 paraiškas, dar 1 neatitiko ES
nustatytǐ projekto tinkamumo kriterijǐ, todơl buvo atmesta. Visiems likusiems
20 projektǐ, kurie atitiko reikalavimus paramai gauti, 2004 m. pabaigoje buvo
skirta 21,8 mln. Lt kompensacijǐ, ir jau 2005 m. Ƴ metalo laužą buvo supjaustyta
20 Baltijos jǌros žvejybos laivǐ (iš jǐ 2 žvejojo Baltijos jǌros priekrantơje). Jǐ
savininkams už žvejybos verslo atsisakymą buvo skirta kompensacija iš ES ir
Lietuvos Respublikos biudžeto. Atidavus šiuos laivus Ƴ metalo laužą, sumažơjo
Baltijos jǌros žvejybos laivyno pajơgumai ir net apie 40 proc. padidơjo
vidutiniškai 1 likusiam žvejoti laivui skiriama didelĊ paklausą rinkoje turinþiǐ
Baltijos jǌros žuvǐ – menkiǐ – kvota. Taigi šios BPD priemonơs Ƴgyvendinimas
2004–2005 m. leido pradơti Lietuvos žvejybos laivyno pertvarkymą, pritaikant jo
pajơgumus prie mažơjanþiǐ žuvǐ ištekliǐ ir skiriamǐ menkiǐ kvotǐ bei
užtikrinant pakankamas versle liekanþiǐ laivǐ savininkǐ pajamas.
2004 m. pagal veiklos sritƳ „Žvejybos laivǐ modernizavimas“ jǌrǐ
žvejybos laivams modernizuoti buvo pateiktos 2 paraiškos (prašyta 0,204 mln. Lt
paramos). Parama skirta nebuvo, nes projektai neatitiko nustatytǐ tinkamumo
reikalavimǐ. Siekiant modernizuoti žvejybos laivus ir pagerinti jǐ sanitarines,
navigacijos bei darbo sąlygas bei pritaikyti laivus žvejybai žuvǐ, kuriǐ kvotos
nuolat nơra iki galo išnaudojamos, 2005 m. pabaigoje buvo paskelbtas antrasis
kvietimas teikti paraiškas.

3.2. Vandens ištekliǐ apsauga ir plơtra, žuvininkystơ, žvejybos uosto
Ƴrengimai, žuvǐ perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse
(4.9 priemonơ)
BPD žuvininkystơs 4.9 priemonơs tikslas – sukurti palankias sąlygas
žvejybinơs veiklos plơtrai, užtikrinti vertingǐ žuvǐ ištekliǐ didơjimą, plơtoti
akvakultǌrą, modernizuoti ir racionalizuoti žuvininkystơs produktǐ perdirbimą ir
rinkodarą, didinti konkurencingumą. Šiam tikslui pasiekti numatyti uždaviniai:
pagerinti laivǐ aptarnavimą, žuvǐ iškrovimo ir pardavimo sąlygas, saugoti
vandens išteklius, skatinti inovacijǐ Ƴgyvendinimą akvakultǌros bendrovơse,
plơsti juose akvakultǌros produktǐ asortimentą bei jas modernizuoti, gerinti žuvǐ
perdirbimo Ƴmoniǐ sanitarinĊ ir higieninĊ bǌklĊ, diegti jose naujas technologijas,
užtikrinti maisto saugos ir aplinkoapsaugos reikalavimǐ Ƴgyvendinimą,
modernizuoti vidaus vandenyse žvejojanþius laivus pagal veterinarijos, higienos
ir sanitarijos reikalavimus.
Pagal 4.9 priemonĊ „Vandens ištekliǐ apsauga ir plơtra, žuvininkystơ,
žvejybos uosto Ƴrengimai, žuvǐ perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus
vandenyse“ buvo remiamos 5 veiklos sritys:
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x Gyvǐjǐ vandens ištekliǐ apsauga ir plơtra – prioritetą teikiant
projektams, kuriuose numatytos investicijos, skirtos saugoti ir plơtoti
lašišiniǐ žuvǐ rǌšiǐ išteklius, ir kuriuos atitinkamoje teritorijoje
Ƴgyvendinti rekomenduoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
x Akvakultǌra – prioritetą teikiant projektams, teikiamiems Ƴmoniǐ,
kuriǐ pajamos iš akvakultǌros sudaro ne mažiau kaip 60 proc.;
projektams, kuriuose numatytos investicijos Ƴ naujǐ rǌšiǐ žuvǐ veisimą
ir auginimą; projektams, kuriǐ investicijos yra skirtos aplinkosauginiǐ
reikalavimǐ atitikþiai pagerinti. Taip pat prioritetą numatyta teikti
projektams, kuriuose prašoma parama mažesnơ nei 60 proc. visǐ
tinkamǐ kompensuoti išlaidǐ.
x Žvejybos uosto Ƴrengimǐ statyba, plơtra ir modernizavimas – prioritetą
teikiant pirminio žuvininkystơs produktǐ pardavimo aukcionui Ƴrengti
Klaipơdoje su valstybinio kapitalo dalimi, investicijoms, skirtoms
pagerinti žuvǐ realizavimo bei žvejybos laivǐ aprǌpinimo sąlygas,
investicijoms Ƴ informacines technologijas ir paslaugas.
x Žuvǐ perdirbimas ir rinkodara – prioritetą teikiant mikro Ƴmonơms ir
mažoms Ƴmonơms; Ƴmonơms, kuriǐ pajamos iš žuvǐ perdirbimo sudaro
ne mažiau kaip 60 proc.; Ƴmonơms, kurioms veterinariniams
reikalavimams Ƴgyvendinti buvo suteiktas pereinamasis laikotarpis iki
2006 m. gruodžio 31 d. Taip pat prioritetas teikiamas projektams,
kuriuose numatoma pagerinti veterinarines ir sanitarines sąlygas bei
projektams, kuriems Ƴgyvendinti prašoma parama mažesnơ nei 60 proc.
visǐ tinkamǐ kompensuoti išlaidǐ.
x Žvejyba vidaus vandenyse – prioritetą teikiant Kuršiǐ mariose
žvejojantiems didesnơs talpos bei naujesniems laivams.
Šiai priemonei ir pagal ją remiamos veiklos sritims Ƴgyvendinti
2004–2006 m. laikotarpiu numatyta paskirstyti 21,8 mln. Lt (ŽOFP – 12,8 mln.
Lt, nacionalinio biudžeto – 8,9 mln. Lt). Po 2005 m. pabaigoje Ƴvykusio lơšǐ
perskirstymo tarp BPD žuvininkystơs priemoniǐ minơtajai priemonei skirtos
paramos lơšos padidơjo iki 23,3 mln. Lt (ŽOFP – 14,7 mln. Lt, nacionalinio
biudžeto – 8,6 mln. Lt).
Paramos panaudojimas. 2004 m. rudenƳ buvo renkamos paraiškos
pagal 4.9 priemonơs veiklos sritis „Gyvǐjǐ vandens ištekliǐ apsauga ir plơtra“,
„Akvakultǌra“, „Žvejybos uosto Ƴrenginiǐ statyba, plơtra ir modernizavimas“,
„Žvejyba vidaus vandenyse“. Šiǐ kvietimǐ metu buvo pateiktas 1 gyvǐjǐ
vandens ištekliǐ apsaugos ir plơtros projektas (prašyta 0,25 mln. Lt paramos),
4 akvakultǌros Ƴmoniǐ modernizavimo projektai (prašyta 1,6 mln. Lt paramos)
bei 1 vidaus vandenyse žvejojanþio laivo modernizavimo projektas (prašyta
0,04 mln. Lt paramos). Taþiau iš visǐ šiǐ paraiškǐ 2005 m. buvo skirta 1,6 mln.
Lt paramos tik 4 projektams, pateiktiems pagal veiklos sritƳ „Akvakultǌra“
Ƴgyvendinti. 2005 m. panaudojant BPD numatytas lơšas buvo pradơti
modernizavimo darbai bei Ƴsigyjama nauja Ƴranga šiose akvakultǌros Ƴmonơse:
AB „Vasaknos“ (Zarasǐ r.), UAB „Raseiniǐ žuvininkystơ“ (Raseiniǐ r.), UAB
„Karpis“ (Kazlǐ Rǌdos sav.), UAB „Akvilegija“ (Vilniaus r.). 2004 m. nebuvo
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gauta projektǐ, tinkamǐ finansuoti pagal likusias šios BPD priemonơs veiklos
sritis. Taþiau jǐ Ƴgyvendinimas bǌtǐ labai svarbus siekiant bendrǐ Lietuvos
žuvininkystơs ǌkio modernizavimo 2004–2006 m. laikotarpiu tikslǐ. Todơl
2005 m. pabaigoje buvo pradơtas antrasis paraiškǐ pagal minơtąją priemonĊ
rinkimo etapas.
BPD numato skirti paramą žvejybos uosto Ƴrenginiǐ statybai, plơtrai ir
modernizavimui. Siekiant paramos lơšas panaudoti efektyviausiai, buvo numatyta
jas skirti žuvininkystơs produktǐ aukciono Klaipơdoje statybai bei Ƴrengimui.
Galimybơ investuoti Ƴ žvejybos uosto plơtrą, pasinaudojant struktǌrine parama,
buvo sudaryta ir privatiems ǌkio subjektams. Taþiau dơl didelơs tokio pobǌdžio
projektǐ apimties ir sudơtingumo privataus verslo iniciatyvos šioje srityje nebuvo
sulaukta. Valstybơ, atsižvelgdama Ƴ žuvǐ aukciono svarbą žvejybos uoste
žvejams teikiamǐ paslaugǐ plơtrai bei gerinimui, ơmơsi iniciatyvos Ƴgyvendinti
pirminio žuvininkystơs produktǐ aukciono Ƴsteigimo projektą. ŽǋM Ƴsteigta UAB
„Klaipơdos žuvininkystơs produktǐ aukcionas“ parengơ ir 2005 m. pavasarƳ
Ƴvykusio antrojo kvietimo metu pateikơ paraišką, kurioje prašyta 6,5 mln. Lt
paramos žuvǐ aukciono statybai ir Ƴrengimui. Ištaisius nustatytus trǌkumus,
patobulintas projektas (prašyta 5,6 mln. Lt paramos) pakartotinai buvo pateiktas
2005 m. lapkriþio mơnesƳ. Šiame projekte numatyta per metus Klaipơdoje
pastatyti bei Ƴrengti pirmąjƳ Baltijos šalyse žuvǐ aukcioną. Buvo tikimasi, kad
jam pradơjus savo veiklą bus sudarytos palankesnơs sąlygos žuvǐ pirminiam
pardavimui ir saugojimui, pagerơs žuvǐ iškrovimo ir laikymo sąlygos,
sukoncentravus pirminƳ pardavimą vienoje vietoje padidơs superkamǐ žuvǐ kaina
bei žvejǐ pajamos, taip pat atsakingoms institucijoms taps paprasþiau vykdyti
pirminio žuvininkystơs produktǐ pardavimo ir ES bendrosios žuvininkystơs
politikos Ƴgyvendinimo kontrolĊ.

3.3. Kita veikla, susijusi su žuvininkyste (4.10 priemonơ)
BPD žuvininkystơs priemonơs „Kita veikla (susijusi su žuvininkyste)“
tikslas – sudaryti sąlygas bendram rinkos organizavimui, pagerinti priekrantơs
žvejybos sąlygas ir sušvelninti žvejybos veiklos nutraukimo socialinius
padarinius. Siekiant šio tikslo pagal minơtąją priemonĊ, numatyta:
x siekiant sušvelninti žvejybos veiklos nutraukimo socialinius
padarinius, išmokơti kompensacijas žvejams, netekusiems darbo
žvejybos laive dơl jo atidavimo Ƴ metalo laužą;
x išmokơti kompensacijas už laikiną žvejybinơs veiklos nutraukimą, kurƳ
lơmơ atitinkami ES nustatyti laikini apribojimai vykdyti žvejybos
veiklą;
x teikti paramą žuvininkystơs produktǐ gamintojǐ organizacijǐ kǌrimui,
veiklai ir kokybơs gerinimo planǐ Ƴgyvendinimui;
x teikti paramą kolektyviniams mažos apimties priekrantơs žvejybos
projektams, skatinant žvejǐ bendradarbiavimą, priekranþiǐ žvejybos
veiklos plơtrą bei didinant jos konkurencingumą.
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Priemonei „Kita veikla (susijusi su žuvininkyste)“ bei pagal ją remiamoms
veiklos sritims Ƴgyvendinti 2004–2006 m. skirta 5,2 mln. Lt (iš ŽOFP – 3,9 mln.
Lt, nacionalinio biudžeto – 1,3 mln. Lt). Po lơšǐ perskirstymo šiai priemonei
numatyta skiriamas lơšas padidinti iki 7,2 mln. Lt (iš ŽOFP – 5,4 mln. Lt,
nacionalinio biudžeto – 1,8 mln. Lt).
Paramos panaudojimas. 2004 m. pirmą kartą buvo renkamos paraiškos
pagal BPD žuvininkystơs 4.10 priemonĊ „Kita veikla (susijusi su žuvininkyste)“,
kuri papildo pirmąsias dvi priemones. Didesnio pareiškơjǐ aktyvumo pirmaisiais
metais nebuvo sulaukta: gautos 2 paraiškos (prašyta 0,6 mln. Lt paramos) dviejǐ
Lietuvoje veikianþiǐ žuvininkystơs produktǐ gamintojǐ organizacijǐ kǌrimuisi
bei veiklai pirmaisiais trejais metais ir 1 paraiška (prašyta 0,4 mln. Lt paramos)
kolektyviniam mažos apimties priekrantơs žvejybos projektui Ƴgyvendinti.
Pastarasis projektas neatitiko reikalavimǐ, o 2 gamintojǐ organizacijoms –
Lietuvos žuvininkystơs produktǐ gamintojǐ asociacijai ir Nacionalinei
akvakultǌros ir žuvǐ produktǐ gamintojǐ asociacijai – 2005 m. buvo skirta
0,5 mln. Lt parama jǐ steigimosi ir veiklos pradžios išlaidoms kompensuoti.
2005 m. atidavus Ƴ metalo laužą 20 žvejybos laivǐ, juose darbo netekĊ
žvejai taip pat neliko be paramos: 2005 m. balandžio mơnesƳ buvo paskelbtas
kvietimas teikti paraiškas dơl vienkartiniǐ 17 tǌkst. Lt dydžio kompensacijǐ
darbo laivuose netekusiems žvejams išmokơjimo. Dơl šiǐ išmokǐ kreipơsi
53 žvejai, taþiau Ƴvertinus pateiktus dokumentus 2005 m. parama buvo skirta
40-þiai jǐ (bendra skirtǐ kompensacijǐ suma – 0,7 mln. Lt). Iš likusiǐ 13 pateiktǐ
paraiškǐ 8 buvo atmestos vertinimo metu, 5 paraiškos 2005 m. pabaigoje dar
buvo vertinamos.
Siekiant apsaugoti mažơjanþius menkiǐ išteklius, 2005 m. buvo nustatytas
8 savaitơmis ilgesnis (palyginti su ankstesniais metais) menkiǐ žvejybos Baltijos
jǌroje vasaros draudimo laikotarpis. Tai neigiamai paveikơ žvejǐ pajamas. Todơl,
siekiant sušvelninti laikino žvejybos sustabdymo pasekmes žvejybos Ƴmonơms,
2005 m. rudenƳ buvo pradơtos rinkti paraiškos pagal 4.10 priemonơs veiklos sritƳ
„Kompensacijos už laikiną žvejybinơs veiklos nutraukimą“. Iš pradžiǐ kvietimo
teikti paraiškas pabaiga buvo numatyta 2005 m. gruodžio 16 d., taþiau
atsižvelgus Ƴ potencialiǐ pareiškơjǐ prašymą šis terminas buvo nukeltas iki
2006 m. sausio 31 d. 2005 m. gruodžio 31 d. pagal minơtąją veiklos sritƳ nơ viena
paraiška dar nebuvo pateikta.
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1. Adresai ir telefonai
1.1. Žuvininkystơs departamentas prie ŽǋM
J. Lelevelio g. 6, 01031 Vilnius, tel. (8 5) 239 1175, faks. (8 5) 239 1176,
el. paštas zuvis@zum.lt
Pareigos
Generalinis direktorius

Vardas, pavardơ
Aidas Adomaitis

Telefonas
El. paštas
(8 5) 239 1174 AidasA@zum.lt
8 610 22512
Generalinio direktoriaus Algirdas Rusakeviþius (8 5) 239 1183 AlgirdasR@zum.lt
pavaduotojas
8 698 42848
Generalinio direktoriaus Antanas Gonta
(8 5) 239 1195 AntanasG@zum.lt
pavaduotojas
8 686 91374
Žvejybos Baltijos jǌroje departamentas
Naujojo uosto g. 8A, 92119 Klaipơda, tel. (8 46) 365 745, faks. (8 46) 257746
Departamento direktorius Vaclovas Petkus, tel. (8 46) 310 660, el. paštas VaclovasP@zum.lt

1.2. Žuvininkystơs asociacijos
Pavadinimas

Adresas

Telefonas, faksas

Lietuvos žuvininkystơs
produktǐ gamintojǐ
asociacija

Senosios smiltelơs g. Tel./faks.
7-15,
(8 46) 345 045;
93263 Klaipơda
8 687 53859

Lietuvos žuvininkystơs
produktǐ gamintojǐ
asociacijos Klaipơdos
filialas

Karklơs k.,
92282 Klaipơdos r.

Lietuvos žuvininkystơs
produktǐ gamintojǐ
asociacijos Palangos
filialas

Klaipơdos pl. 64-24, Tel. (8 46) 051 036;
00116 Palanga
8 698 35082

lfpa@takas.lt

Tel. (8 46) 291 391;
8 685 46411

Nacionalinơ akvakultǌros Konarskio g. 49,
ir žuvininkystơs produktǐ 03123 Vilnius
gamintojǐ asociacija

Tel./faks.
(8 5) 216 1626

Asociacijǐ sąjunga
„Žuvininkǐ rǌmai“

Tel./faks.
(8 5) 271 1889;
(8 5) 272 3363;
8 682 79587;
8 687 56355

Kuosǐ g. 12-1,
10311 Vilnius

El. paštas

akvavyt@takas.lt
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Pavadinimas

Adresas

Vakarǐ Lietuvos žvejǐ ir Nemuno g. 143,
žuvies perdirbơjǐ
93262 Klaipơda
konfederacija

Telefonas, faksas
Tel./faks.
(8 46) 341 141;
8 699 33918

El. paštas
baltzvej@takas.lt

Žuvininkystơs Ƴmoniǐ
asociacija „Lampetra“

Lietuvininkǐ g. 26-3, Tel. (8 441) 52 289; info@lampetra.w3.lt
99179 Šilutơ
8 687 57634

Žuvininkǐ sąjunga

Erfurto g. 46-64,
04102 Vilnius

Žvejybos verslo
asociacija

Nagliǐ g. 18, Nida Tel. 8 687 51387
93123 Neringa;
Taikos g. 10-28,
Nida, 93121 Neringa

Žvejǐ ir žuvies perdirbơjǐ Nemuno g. 143A,
asociacija „Baltijos
93262 Klaipơda
žvejas“

Tel. (8 5) 231 8111 leonaske@takas.lt

Tel. (8 46) 365 215; baltzvej@takas.lt
8 699 33918
Faks. (8 46) 341 141

1.3. Gamintojǐ organizacijos
Pavadinimas
Lietuvos žuvininkystơs
produktǐ gamintojǐ
organizacija

Adresas
Nemuno g. 40B,
93277 Klaipơda

Nacionalinơ akvakultǌros Konarskio g. 49,
602 kab.,
ir žuvǐ produktǐ
03123 Vilnius
gamintojǐ organizacija

Telefonas, faksas
El. paštas
Tel./faks.
lfpa@takas.lt
(8 46) 345 045
Tel./faks.
(8 5) 216 1626

akvavyt@takas.lt

Lietuvos žuvininkystơs produktǐ gamintojǐ asociacija pripažinta gamintojǐ organizacija
Žuvininkystơs departamento prie ŽǋM direktoriaus 2004 m. birželio 1 d. Ƴsakymu
Nr. VI-17 „Dơl Lietuvos žuvininkystơs produktǐ gamintojǐ asociacijǐ pripažinimo
žuvininkystơs produktǐ gamintojǐ organizacija“, o Nacionalinơ akvakultǌros ir žuvǐ
produktǐ gamintojǐ asociacija – Žuvininkystơs departamento prie ŽǋM direktoriaus
2004 m. birželio 30 d. Ƴsakymu Nr. VI-23 „Dơl Nacionalinơs akvakultǌros ir žuvǐ
produktǐ gamintojǐ asociacijos pripažinimo žuvininkystơs produktǐ gamintojǐ
organizacija“.

1.4. Atlanto vandenyne žvejojanþios Ƴmonơs
Pavadinimas

Adresas

Telefonas, faksas

UAB „Anuva“

S. Šimkaus g. 14-1,
92127 Klaipơda

Tel. (8 46) 312 216
Faks. (8 46) 312 393

UAB „Baltlanta“

Artojo g. 7E,
92105 Klaipơda

Tel. (8 46) 340 069
Faks. (8 46) 341 648

UAB „Marestana“

M. Gimbutienơs g. 35,
52337 Kaunas

Tel. (8 37) 370 656
Faks. (8 37) 370 664
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UAB „Norgertus“

Nemuno g. 139A,
93262 Klaipơda

Tel./faks. (8 46) 340 043

UAB „Seivalas“

S. Šimkaus g. 14-1,
92127 Klaipơda

Tel. (8 46) 312 216
Faks. (8 46) 312 393

UAB „Atlantic High Sea
Fishing company“

Jono g. 12,
91249 Klaipơda;
Pušǐ g. 12-4,
08120 Vilnius

Tel. (8 46) 493 105
Faks. (8 46) 311 552

1.5. Baltijos jǌroje žvejojanþios Ƴmonơs
Pavadinimas
AB „Senoji Baltija“
A. Džiojevo IƲ
E. Narbuto IƲ
A. Nikolajevo IƲ
UAB Prekybos namai ,,Aistra“
UAB ,,Baltenera“
UAB ,,Baltijos žuvys“
UAB ,,Baltijos menkơ“
UAB ,,Baltlanta“
UAB ,,Banginis“
UAB ,,Briz“
UAB ,,Bruzơ“
UAB ,,Freisa“
UAB ,,Grinvita“
UAB ,,JPD“
UAB ,,Kilvateris“
UAB ,,Klaifiš“
UAB ,,Mažas laivas“
UAB ,,Palankus vơjas“
UAB „Roanda“
UAB „Sedija“
UAB „Senlina“
UAB „Sơkmơs žvejas“
UAB „Spika“
UAB „Starkis“
UAB ,,Stekutis“
V. Malinausko gamybinơ-komercinơ
firma „Stilma“

Adresas
Nemuno g. 143A, Klaipơda
Kuncǐ g. 5-7, Klaipơda
Smiltelơs g. 29-65, Klaipơda
Jǌrininkǐ g. 6-32, Klaipơda
Stadiono g. 11-2, Klaipơda
S. Daukanto g. 2-21, Klaipơda
Nemuno g. 40B, Klaipơda
Savanoriǐ g. 42-20, Kretinga
Artojo g. 7, Klaipơda
Nemuno g. 143, Klaipơda
Alksnynơs g. 6A-10, Klaipơda
Nemuno g. 143A, Klaipơda
Dusetǐ g. 1, Klaipơda
Nemuno g. 24, Klaipơda
Bandužiǐ g. 21-68, Klaipơda
Senosios smiltelơs g. 7-1, Klaipơda
Naujakiemio g. 7-127, Klaipơda
Reikjaviko g. 2-92, Klaipơda
Pietinơs g. 11-21, Klaipơda
Sǌkurio g. 16, Klaipơda
Pievǐ tako g. 25-1A, Klaipơda
Dusetǐ g. 1, Klaipơda
Kretingos 33-1, Klaipơda
Karklơs k., Kretingalơs sen., Klaipơdos r.
Statybininkǐ g. 7A-11, Klaipơda
Kretingos g. 24A, Klaipơda
Jurbarko g. 19, Klaipơda
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Pavadinimas
UAB „Vantana“
R. Žeknio IƲ

Adresas
Vyturio g. 13-1, Klaipơda
Nidos g. 40C-38, Klaipơda

1.6. Baltijos jǌros priekrantơje žvejojanþios Ƴmonơs
Pavadinimas

Adresas

A. Akmono žvejybos Ƴmonơ

Kretingalơ, Klaipơdos r.

A. Antiušino IƲ

Plytǐ g. 44, Palanga

T. Areškeviþiaus IƲ

Debreceno g. 96-40, Klaipơda

R. Austermano žvejybos Ƴmonơ

Užkanavơs g. 3, Palanga

J. Auželio personalinơ Ƴmonơ

Preilos 85-1, Neringa

A. Bakeviþiaus firma

L. Rơzos g. 26-3, Neringa

V. Bako Ƴmonơ

Kalno g. 4-2, Neringa

M. Banaiþio žvejybos Ƴmonơ

Rambyno g. 3-32, Klaipơda

A. Baužio žvejybos Ƴmonơ

Smilþiǐ g. 52, Palanga

R. Bendiko suvenyrǐ IƲ

Žemaiþiǐ g. 28, Palanga

V. Beniušio IƲ

Mokyklos g. 14-36, Palanga

V. Bogušo pramogǐ Ƴmonơ

Bǌtingơs g. 23, Palanga

A. Bubelio žvejybos Ƴmonơ

Maironio g. 16, Palanga

P. Buþio žvejybos Ƴmonơ

Karklơs k., Kretingalơs sen., Klaipơdos r.

V. Butaviþiaus žemơs ǌkio Ƴmonơ

Klaipơdos pl. 64-24, Palanga

E. Butaviþiaus IƲ

Klaipơdos pl. 64-24, Palanga

V. Chlebaviþiaus personalinơ Ƴmonơ

Purvynơs g. 6, Neringa

R. Daukšo Ƴmonơ

Žuvơdrǐ g. 5-5, Palanga

V. Dobrovolskio Ƴmonơ

L. Rơzos g. 4-1, Neringa

E. Gedgaudo Ƴmonơ

Purvynơs g. 9-2, Nida

A. Ginaiþio IƲ

Kretingos g. 14-42, Klaipơda

V. Griciaus personalinơ Ƴmonơ

Drumuliǐ k., Kretingos r.

A. Grigaiþio firma

L. Rơzos g. 9-3, Neringa

V. Jako žuvies apdirbimo Ƴmonơ

Preilos 61-2, Neringa

S. Jarulio Ƴmonơ

Mokyklos g. 41-3, Palanga

R. Jaugos žvejybos Ƴmonơ

Klaipơdos g. 43, Tauralaukis, Klaipơdos r.

B. Jockaus žvejybos Ƴmonơ

Melioratoriǐ g. 79-19, Kretinga

V. Juraviþiaus IƲ

KĊstuþio g. 31A-1, Palanga

Z. Kairio firma

Taikos g. 24-9, Neringa

V. Karolio IƲ

Sodǐ g. 51-22, Palanga

A. Kauneckio IƲ

L. Rơzos g. 1-2, Neringa
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Pavadinimas

Adresas

E. Kavaliauskienơs Ƴmonơ

Dusetǐ g. 10, Klaipơda

A. Kazlausko Ƴmonơ

Kopǐ g. 7-10 , Neringa

A. Kelmelio žuvies apdirbimo Ƴmonơ

L. Rơzos g. 44-2, Neringa

R. Kubelsko personalinơ Ƴmonơ

Gubojǐ g. 1, Palanga

M. Kulakausko žvejybos Ƴmonơ

Aušros g. 6, Klaipơda

S. Lajausko žvejybos Ƴmonơ

Jonpaparþio g. 3, Palanga

S. Lisovskio firma

Preilos g. 15-1, Neringa

K. Lisovskio Ƴmonơ

Preilos g. 25-8, Neringa

J. Mikaloþiaus Ƴmonơ „Alis“

Topoliǐ g. 5-53, Kretinga

K. Milašiaus IƲ

Taikos g. 17-7, Palanga

R. Mišeikio IƲ

Molo g. 30, Klaipơda

A. Montvydo žvejybos Ƴmonơ

Gintaro g. 44-10, Palanga

A. Montvydo Ƴmonơ

Saulơtekio g. 22-22, Palanga

B. Motiejauskienơs IƲ

Mokyklos g. 14-15, Palanga

J. Nikoliþiaus Ƴmonơ

Nagliǐ g. 3-1, Neringa

A. Noro žuvies perdirbimo Ƴmonơ

Taikos g. 14-51, Neringa

V. Novikovo IƲ

Taikos g. 14-4, Neringa

K. Pesio žvejybos Ƴmonơ

Ganyklǐ g. 53-34, Palanga

J. Petkeviþiaus IƲ

I. Simonaitytơs g. 32-19, Klaipơda

G. Petrausko IƲ

Žuvơdrǐ g. 3-4, Palanga

J. Petriko IƲ

Paliepgiriǐ kelias 2, Palanga

S. Pociaus gintaro apdirbimo ir
realizavimo Ƴmonơ

Taikos g. 14-41, Neringa

J. Putriaus personalinơ Ƴmonơ

Gubojǐ g. 4, Palanga

A. Raukþio firma

Ievos kalno g. 14-6, Neringa

V. Razmo žvejybos Ƴmonơ

Molo g. 54-1, Klaipơda

S. Rybakovo Ƴmonơ

Ievos kalno g. 24-6, Neringa

K. Rudžio komercijos Ƴmonơ

Kretingos g. 41-3, Palanga

Š. Rukšơno žvejybos Ƴmonơ

K. Požơlos g. 11-19, Palanga

M. Rumsko Ƴmonơ

Šiauliǐ g. 5-36, Klaipơda

V. Silkausko IƲ

Aušros g. 19, Klaipơda

A. Skudikio Ƴmonơ

Ošupio tako g. 6, Palanga

P. Skurvydo Ƴmonơ

Ganyklǐ g. 47-7, Palanga

V. Stanþaiþio žvejybos Ƴmonơ

Drevernos k., Klaipơdos r.

V. Stonkaus IƲ

Veterinarijos g. 2-32, Klaipơda

E. Stulgaiþio Ƴmonơ

Taikos g. 6-33, Neringa

V. Šakalio Ƴmonơ

Basanaviþiaus g. 155, Kretinga
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Pavadinimas

Adresas

J. Šato žuvies apdirbimo Ƴmonơ

Nagliǐ g. 6-1, Neringa

A. Šimkeviþiaus IƲ

Taikos g. 13, Neringa

V. Šinkonio Ƴmonơ

Pamario g. 27-1, Neringa

E. Šlepetienơs žvejybos Ƴmonơ

Kastyþio g. 19, Palanga

V. Šopos Ƴmonơ

L. Rơzos g. 16-3, Neringa

A. Švaro žvejybos Ƴmonơ

Kopǐ g. 44-1, Klaipơda

V. Tamašausko IƲ

Mažojo kaimelio g. 24, Klaipơda

V. Tamošausko Ƴmonơ

Nagliǐ g. 19-6, Neringa

A. Tapino prekybos IƲ

Žuvơdrǐ g. 6-4, Palanga

G Tidikio žvejybos Ƴmonơ

II Melnragơ 1A, Klaipơda

R. Tupiko firma

Gintaro Ƴlankos g. 14-4, Neringa

UAB ,,Drevernos žuvis“

Smơlio g. 5, Dreverna, Klaipơdos r.

UAB ,,Edmarodenas“

Bandužiǐ g. 21-3, Klaipơda

UAB „Gero vơjo žvejams“

Serviso g. 19, Klaipơda

UAB ,,Jǌros vơjas“

Melioratoriǐ g. 7-12, Šilutơ

UAB „Jǌrǐ kelias“

Laukininkǐ g. 45-48, Klaipơda

UAB „Kopos“

Kalno g. 18-3, Neringa

UAB „Melnragơs molas“

Vơtros g. 9, Klaipơda

UAB ,,Nemuno žuvis“

Užliekniǐ k., Šilutơs r.

UAB „Tauro laukas“

Ʋgulos g. 24-5, Klaipơda

UAB ,,Vikmina“

Taikos pr. 75-36, Klaipơda

UAB ,,Žvejo laimikis“

Galinio pylimo g. 28-9, Klaipơda

O. Ulvydienơs žvejybos Ƴmonơ

L. Rơzos g. 64, Neringa

V. Vaivados žvejybos Ƴmonơ

Kalotơs k., Klaipơdos r.

L. Valiaus žvejybos Ƴmonơ

Taikos pr. 19B-4, Klaipơda

A. Valiuko valþiǐ nuomos Ƴmonơ

Mokyklos g. 15, Šventoji, Palangos sav.

A. Varžaiþio prekybos Ƴmonơ

L. Rơzos g. 36-2, Neringa

G. Venckauskio personalinơ Ƴmonơ

Žuvơdrǐ g. 49, Palanga

L. Vismanto Ƴmonơ

Statybininkǐ g. 22-144, Klaipơda

R. Visockio žvejybos Ƴmonơ

Žvejǐ g. 22, Palanga

P. Žąsyþio žvejybos Ƴmonơ

Karklơs k., Klaipơdos r.

R. Žąsino personalinơ Ƴmonơ

L. Rơzos g. 26-5, Neringa

R. Žeknio IƲ

Nidos g. 40C-38, Klaipơda

A. Žukausko IƲ

Medžiotojǐ g. 10-1, Palanga

S. Žulkaus prekybos Ƴmonơ

Sodǐ g. 26-14, Palanga
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1.7. Kuršiǐ mariose žvejojanþios Ƴmonơs
Pavadinimas
A. Antiušino personalinơ Ƴmonơ
J. Auželio personalinơ Ƴmonơ
A. Bakeviþiaus firma
V. Bako Ƴmonơ
H. Beresneviþiaus žvejybos Ƴmonơ
V. Chlebaviþius personalinơ Ƴmonơ
V. Dobrovolskio Ƴmonơ
V. Eidukonienơs Ƴmonơ
E. Gedgaudo Ƴmonơ
M. Griciǌno Ƴmonơ „Venteris“
A. Grigaiþio firma
V. Jako žuvies apdirbimo Ƴmonơ
Z. Kairio firma
A. Kauneckio personalinơ Ƴmonơ
E. Kavaliauskienơs Ƴmonơ
A. Kazlausko Ƴmonơ
A. Kelmelio žuvies apdirbimo Ƴmonơ
K. Lisovskio Ƴmonơ
S. Lisovskio firma
Z. Lubio personalinơ Ƴmonơ
S. Mockaus IƲ
P. Montvydo žvejybos Ƴmonơ
J. Nikoliþiaus Ƴmonơ
A. Noro žuvies apdirbimo Ƴmonơ
V. Novikovo Ƴmonơ
S. Papievio Ƴmonơ
S. Petrošiaus Ƴmonơ
S. Pociaus gintaro apdirbimo ir realizavimo
Ƴmonơ
E. Pužo firma
S. Rastenio veterinarinơ Ƴmonơ
A. Raukþio firma
A. Repino Ƴmonơ
V. Stanþaiþio žvejybos Ƴmonơ
E. Stulgaiþio Ƴmonơ
P. Sungailos Ƴmonơ

Adresas
Plytǐ g. 44, Palanga
Preilos g. 85-1, Neringa
L. Rơzos g. 26-3, Neringa
Kalno g. 4-2, Neringa
K. Donelaiþio g. 3-15, Rusnơ, Šilutơs r.
Purvynơs g. 6, Neringa
L. Rơzos g. 4-1, Neringa
Kintǐ k., Saugǐ sen., Šilutơs r.
Purvynơs g. 9-2, Neringa
Santaros g. 3, Šilutơ
L. Rơzos g. 9-3, Neringa
Preilos g. 61-2, Neringa
Taikos g. 24-9, Neringa
L. Rơzos g. 1-2, Neringa
Dusetǐ g. 10, Klaipơda
Kopǐ g. 7-10, Neringa
L. Rơzos g. 44-2, Neringa
Preilos g. 25-8, Neringa
Preilos g. 15-1, Neringa
Pervalkos g. 54-2, Neringa
Šilutơs g. 4-10, Rusnơ, Šilutơs r.
Saulơtekio g. 22-22, Palanga
Nagliǐ g. 3-1, Neringa
Taikos g. 14-51, Neringa
Taikos g. 14-4, Neringa
Šturmǐ k., Saugǐ sen., Šilutơs r.
Minijos k., Saugǐ sen., Šilutơs r.
Taikos g. 14-41, Neringa
Taikos g. 28-4, Neringa
Drevernos k., Priekulơs sen., Klaipơdos r.
Ievos kalno g. 14-6, Neringa
Taikos g. 11-10, Šilutơ
Drevernos k., Klaipơdos r.
Taikos g. 6-33, Neringa
Nidos g. 5, Šilutơ
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Pavadinimas
J. Šato žuvies apdirbimo Ƴmonơ
A. Šimkeviþiaus Ƴmonơ
V. Šinkonio Ƴmonơ
V. Šopos Ƴmonơ
V. Tamošausko Ƴmonơ
V. Toliušio žvejybos Ƴmonơ
T. Tumosos Ƴmonơ
R. Tupiko firma
UAB ,,Astviras“
UAB „Atmatos upơ“
UAB „Drevernos žuvis“
UAB „Drevernos žvejys“
UAB ,,Edita“
UAB ,,Ikras“
UAB „Gero vơjo žvejams“
UAB ,,Jǌros vơjas“
UAB ,,Kopos“
UAB ,,Kuršiǐ marios“
UAB ,,Logusta“
UAB ,,Mariǐ ežia“
UAB ,,Mariǐ žvejys“
UAB ,,Nemuno žuvis“
UAB ,,Omulis“
UAB ,,Pamarơnas“
UAB ,,Pamario žuvis“
UAB ,,Rusnơs žvejys“
UAB ,,Smiltalơ“
UAB ,,Šturmǐ žuvininkystơs Ƴmonơ“
UAB ,,Tatamiškis“
UAB ,,Uostadvaris“
UAB ,,Valdo žuvis“
UAB ,,Ventžuvơ“
O. Ulvydienơs žvejybos Ƴmonơ
A. Varžaiþio prekybos Ƴmonơ
K. Viršilos žvejybos Ƴmonơ
D. Žarnausko Ƴmonơ
R. Žąsino personalinơ Ƴmonơ
A. Žukausko žvejybos Ƴmonơ

Adresas
Nagliǐ g. 6-1, Neringa
Taikios g. 13, Neringa
Pamario g. 27-1, Neringa
L. Rơzos g. 16-3, Neringa
Nagliǐ g. 19-6, Neringa
Svencelơs k., Klaipơdos r.
Liepǐ g. 9-24, Šilutơ
Gintaro Ƴlankos g. 14-4, Neringa
Suvernǐ k., Kintǐ sen. Šilutơs r.
Lakštingalǐ g. 2, Rusnơ, Šilutơs r.
Smơlio g. 5, Drevernos k., Klaipơdos r.
Drevernos k., Klaipơdos r.
Preilos g. 2-1, Neringa
Neringos g. 55, Rusnơ, Šilutơs r.
Serviso g. 19, Klaipơda
Melioratoriǐ g. 7-12, Šilutơ
Kalno g. 18-3, Neringa
Drevernos k., Klaipơdos r.
Neringos g. 59B, Rusnơ, Šilutơs r.
Užliekniǐ k., Šilutơs r.
KĊstuþio g. 20, Šilutơ
Užliekniǐ k., Šilutơs r.
Lietuvininkǐ g. 26-3, Šilutơ
Santaros g. 3, Šilutơ
Kintai, Šilutơs r.
Neringos g. 2, Rusnơ, Šilutơs r.
Neringos g. 42, Rusnơ, Šilutơs r.
Šturmai, Šilutơs r.
Žalgirio g. 27, Šilutơ
Uostadvaris, Šilutơs r.
Ventơs k., Kintǐ sen., Šilutơs r.
Ventơs k., Šilutơs r.
L. Rơzos g. 64, Neringa
L. Rơzos g. 36-2, Neringa
Žvejǐ g. 5-1, Dreverna, Klaipơdos r.
Preilos g. 93, Neringa
L. Rơzos g. 26-5, Neringa
Žvejǐ g. 14, Dreverna, Klaipơdos r.
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1.8. Tvenkiniǐ žuvininkystơs Ƴmonơs
Pavadinimas
UAB „Akvilegija“
UAB „Armolơ“
UAB „Arvydai“
UAB „Bartžuvơ“
UAB „Birvơtos
tvenkiniai“
UAB „Daugǐ žuvis“
AB „Išlaužo žuvis“
UAB „Juodasis
gandras“
UAB „Karpis“
UAB „Kintai“
UAB „Kabeliǐ
žuvis“
UAB „Žemaitijos
žuvis“
UAB „Raseiniǐ
žuvininkystơ“
UAB „Šalþininkǐ
žuvininkystơs ǌkis“
UAB „Šilo
Pavơžupis“
UAB „Šventjonis“
AB „Vasaknos“
UAB „Kapliǐ žuvǐ
veislynas“

Telefonas,
faksas
Žvejǐ g. 1, Kalveliai,
(8 5) 249 5271
Vilniaus r.
8 612 86582
Arnioniǐ k., Molơtǐ r.
(8 383) 42144
8 687 10905
Arvydǐ k., Vilniaus r.
(8 5) 254 6138
8 618 00680
Kietaviškơs, Kaišiadoriǐ r. (8 346) 44662
8 699 37481
Navikǐ k., Ignalinos r.
(8 386) 59114
8 698 44506
Skabeikiǐ k., Alytaus r. (8 315) 40644
8 687 84086
Išlaužas, Prienǐ r.
8 685 26971
Baltoji Vokơ,
(8 380) 43160
Šalþininkǐ r.
8 687 94767
Bebruliškiǐ k.,
(8 343) 91539
Marijampolơs r.
8 614 09635
Kintai, Šilutơs r.
(8 441) 47149
8 698 44853
Kabeliǐ k., Varơnos r.
(8 310) 48137
8 612 47707
Gedrimǐ k., Telšiǐ r.
(8 444) 45748
8 686 05920
Gapšiǐ k., Raseiniǐ r.
(8 428) 70376
8 698 73839
Triboniǐ k., Šalþininkǐ r. (8 5) 270 5050
8 614 36644
Laikšiǐ k., Kelmơs r.
(8 427) 45425
8 685 68818
Kurtuvơnai, Šiauliǐ r.
(8 41) 370 135
8699 91912
Vasaknǐ k., Zarasǐ r.
(8 385) 56221
8 686 15301
Kapliǐ k., Kơdainiǐ r.
(8 347) 40225
8 685 43745
Adresas

VƲ „Laukystos žuvǐ Manþiǌnǐ k., Kaišiadoriǐ r. 8 612 73458
veislynas“

Vadovas
Genutơ Pivoriǌnienơ
KĊstutis Varanka
Vytautas Petružis
Arǌnas Saltonas
Edita Brǌkštuvienơ
Giedrius Kizalas
Darius Svirskis
Zenonas Pakarklis
Evaldas Kakarieka
Rimgaudas Višinskas
Gytis Juškeviþius
Feliksas Petkus
ýeslovas Kenstaviþius
Algimantas Gylys
Arvydas Jucius
Bronius Astrauskas
Algirdas Šiukšþius
Vytautas Moleviþius
Marijonas Kiela
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1.9. LVŽŽTC ir jo padaliniai
LVŽŽTC ir jo
padaliniai

Adresas

Telefonas, faksas,
el. paštas
Tel. (8 5) 272 7916
Faks. (8 5) 272 2146
lvzztc@zuvivaisa.lt

Vadovas

LVŽŽTC

Konstitucijos pr. 23,
08105 Vilnius

Povilas Kindurys

Ignalinos
filialas

Strigailiškiǐ k., Palǌšơs sen., Tel./faks. (8 386) 54120 Algirdas
30200 Ignalinos r.
Bagdanaviþius

Simno filialas

Kalesninkǐ k., Simno sen., Tel./faks. (8 315) 35424 Vydas Baravykas
64314 Alytaus r.

Rusnơs filialas Šyškrantơs k., Rusnơs sen., Tel./faks. (8 441) 58505 Stasys
99344 Šilutơs r.
Aleksandraviþius
Šilavoto filialas Mikalinơs k., Šilavoto sen., Tel./faks. (8 319) 41449 Antanas Paukštơ
95272 Prienǐ r.
Žeimenos
lašišiniǐ žuvǐ
veislynas

Meškerinơs k., Pabradơs sen., Tel./faks. (8 387) 49130 Antanas Vaznys
18174 Švenþioniǐ r.

Vokơs filialas

Vinkšnǐ g. 6,
02232 Vilnius

Tel./faks. (8 5) 264 5146 Donatas Galentas

Vidaus
Juozapaviþiaus g. 9,
vandenǐ ir
09311 Vilnius
ichtiopatologijos
laboratorija

Tel. (8 5) 272 3262
Faks. (8 5) 272 3686

Petras
Sakalauskas

Žuvininkystơs Smiltynơs pl. 1,
tyrimǐ
93100 Klaipơda
laboratorija

Tel. (8 46) 391 122;
Šarǌnas Toliušis
tel./faks. (8 46) 391 104
ztl@is.lt

1.10. Mokslo institucijos
Pavadinimas

Adresas

Telefonas, faksas

El. paštas

Lietuvos agrarinơs
V. Kudirkos g. 18,
ekonomikos institutas 03105 Vilnius

Tel. (8 5) 261 4525 laei@laei.lt
Faks. (8 5) 261 4524

VU Ekologijos
institutas

Akademijos g. 2,
08412 Vilnius

Tel. (8 5) 272 9257 ekoi@ekoi.lt
Faks. (8 5) 272 9352

VU Gamtos mokslǐ
fakultetas

M. K. ýiurlionio g. 21/27, Tel.: (8 5) 239 8200
03101 Vilnius
Faks. (8 5) 239 8204

Klaipơdos
universiteto Baltijos
pajǌrio aplinkos
tyrimǐ ir planavimo
institutas

H. Manto g. 84,
92294 Klaipơda

Tel. (8 46) 398 846 simona@corpi.ku.lt,
Faks. (8 46) 398 845 art@corpi.ktu.lt
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1.11. Žuvǐ perdirbimo Ƴmonơs ir laivai
(turintys Lietuvos valstybinơs maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą tiekti gaminamus

Nr.

produktus Ƴ rinką (2005 m. gruodžio 29 d. duomenys))
Veterinarinio
patvirtinimo
Ʋmonơs pavadinimas
Adresas
Nr.

Žuvǐ perdirbimo Ƴmonơs, turinþios teisĊ gaminamus produktus tiekti Ƴ ES rinką
1
2
3
4
5

46-17
49-08
69-11
52-30
52-38

6
7

72-09
55-29

8

55-11

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

56-01
56-05
56-14
21-04
21-07
21-10
21-15
25-01
55-31
51-06
66-25

20

66-33

21
22
23
24

73-10
77-07
77-06
68-08

25
26
27
28

68-10
68-11
41-27
86-01

UAB „Edega“
G. Kanaševiþiaus „Desơ“
A. Urbono firma
UAB „Pelamidơ“
UAB „Saldoga“

Rukla, Jonavos r.
Naujaežerio k., Kaišiadoriǐ r.
Dambravos k., Prienǐ r.
Piliuonos k., Kauno r.
Jiesios g. 6, Ilgakiemio k.,
Kauno r.
UAB „Norvelita“
Gabšiǐ k., Raseiniǐ r.
UAB „Provit Industrija“
Grobštǐ k., Agluonơnǐ sen.,
Klaipơdos r.
UAB „JVA Partneriai“
Priekulơ, Pamario g. 15,
Klaipơdos r.
UAB „Reba“
Geštautǐ k., Kretingos r.
UAB „Ost See Fisch Kretinga“ Tiekơjǐ g. 33A, Kretinga
UAB „Nokvơja“
Žvainiǐ k., Kretingos r.
UAB „Makvela“
Kalnuvơnǐ k., Klaipơda
UAB „Ižas“
Lypkiǐ g. 55, Klaipơda
UAB „Fishlita“
Artojo g. 7B, Klaipơda
UAB „Espersen Lietuva“
Pramonơs g. 15, Klaipơda
UAB „Baltijos delikatesai“
Ganyklǐ g. 8B, Palanga
L. Šemetulskio IƲ
Girkaliai, Kretingalơ, Klaipơdos r.
UAB „Kraitenơ“
Fabriko g. 8, Marijampolơ
UAB „Lipresa“
Naujamiesþio sen., Berniǌnǐ k.,
Panevơžio r.
Želnio IƲ „Grundalas“
Upytơs sen., Vaišvilþiǐ k.,
Panevơžio r.
J. Simuþio IƲ „Bajorǐ žuvis“
Bajorǐ k., Rokiškio r.
UAB „Lignesa“
Taurǐ k., Tauragơ
UAB „Baltoji snaigơ“
Gaurơs g. 31, Tauragơ
UAB „Plungơs kooperatinơ
Birutơs g. 50, Plungơ
prekyba“
UAB „Plungơs šaltis“
Stoties g. 9, Plungơ
UAB „Viþiǌnai ir partneriai“
Birutơs g. 50, Plungơ
UAB „Makvela“
Gơliǐ g. 2, Avižieniai, Vilniaus r.
UAB „Jolada“
Strǌnaiþio g. 43, Švenþionys
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Veterinarinio
patvirtinimo
Ʋmonơs pavadinimas
Nr.
UAB „Palink“
01-15
UAB „Šiaurơs kompanija“
85-02

Adresas
Kirtimǐ g. 57D, Vilnius
Vilniaus g. 3, Šalþininkai

Žvejybos laivai, turintys teisĊ gaminamus produktus tiekti Ƴ ES rinką
1

LT-003

ŽL „Borgin“

2

LT-009

DŽTŠ „Koralas“

3

LT-013

ŽL „Radvila“

4

LT-017

ŽL „Baltik“

5

LT-018

ŽL „Atlant“

6

LT-004

ŽL „Vyturys“

7

LT-005

ŽL „Captain G. Koval“

8

LT-008

ŽL „Balandis“

9

LT-010

ŽL „Anuva“

10

LT-014

ŽL „Aras-1“

11

LT-015

ŽL „Irvinga“

12

LT-016

ŽL „Sakalas-1“

UAB „Norgertus“,
Nemuno g. 139, Klaipơda
UAB „Baltlanta“,
Artojo g. 7, Klaipơda
UAB „Atlantic high sea fishing
company“, Jono g. 12, Klaipơda
UAB „Baltlanta“,
Artojo g. 7, Klaipơda
UAB „Baltlanta“,
Artojo g. 7, Klaipơda
UAB „Baltlanta“,
Artojo g. 7, Klaipơda
UAB „Baltlanta“,
Artojo g. 7, Klaipơda
UAB „Baltlanta,
Artojo g. 7, Klaipơda
UAB „Anuva“,
S. Šimkaus g. 14-1, Klaipơda
UAB „Baltlanta“,
Artojo g. 7, Klaipơda
UAB „Baltlanta“,
Artojo g. 7, Klaipơda
UAB „Baltlanta“,
Artojo g. 7, Klaipơda

Žuvǐ perdirbimo Ƴmonơs, turinþios teisĊ gaminamus produktus tiekti
Ƴ Lietuvos Respublikos rinką
1
2
3
4
5
6

55-17
88-30
88-36
84-04
85-20
86-09

UAB „Dauparǐ žuvis“
B. Venckienơs IƲ
S. Puidoko IƲ
UAB „Smulkios žuvys“
UAB „Engure“
UAB „Jolada“

Dauparǐ k., Klaipơdos r.
Traksơdžiai, Šilutơs r.
Rusnơ, Šilutơs r.
Žeimiǐ k., Krǌkǐ sen., Šakiǐ r.
Jašiǌnǐ k., Šalþininkǐ r.
Cirkliškio k., Švenþioniǐ r.

Žuvǐ perdirbimo Ƴmonơ, kuriai reikalavimams Ƴgyvendinti suteiktas
pereinamasis laikotarpis
1

55-27

UAB „Baltijos konservai“

Klemiškơs II k., Sendvario sen.,
Klaipơdos r.
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2. Žuvǐ sugavimo kvotos
2.1. 2005 m. Lietuvai skirtos žuvǐ sugavimo Atlanto vandenyne kvotos
Šiaurơs Vakarǐ Atlanto žvejybos organizacijos (NAFO) reguliuojamoje
akvatorijoje
Šiaurinơs krevetơs 3L kvadrate

144

Šiaurinơs krevetơs 3M kvadrate

579 dienos

Jǌrǐ ešeriai 1F, 3K kvadratuose ir 2 parajonyje

3 625 (galima žvejoti ir NEAFC V,
XII ir XIV parajoniuose)

Jǌrǐ ešeriai 3 M kvadrate

1 571

Kalmarai 2 ir 3 parajoniuose

128

Juodieji (Grenlandijos) otai 3LMNO
kvadratuose

27

Rajos 3LNO kvadratuose

119

Šiaurơs Rytǐ Atlanto žvejybos komisijos (NEAFC) reguliuojamoje akvatorijoje
Skumbrơs IIa, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII ir XIV
parajoniuose

85

Jǌrǐ ešeriai V, XII ir XIV parajoniuose

3 625 (galima žvejoti ir NAFO 1F,
3K kvadratuose ir 2 parajonyje)

Juodieji (Grenlandijos) otai II, IV ir VI
parajoniuose

10

Giliavandenơs žuvys
Giliavandeniai rykliai V, VI, VII, VIII ir IX parajoniuose

10

Juodosios kardžuvơs V, VI, VII ir XII parajoniuose

1

Bukasnukơs ilgauodegơs Vb, VI ir VII parajoniuose

99

Bukasnukơs ilgauodegơs VIII, IX, X, XII ir XIV parajoniuose

10

Melsvosios molvos VI ir VII parajoniuose

2
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2.2. 2000–2005 m. Lietuvai skirtos žuvǐ sugavimo Baltijos jǌroje kvotos
Žuvǐ rǌšys
Menkơs, t
Strimelơs, t
Šprotai (brơtlingiai), t
Lašišos, vnt.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

4672
8670
18000
6840

4672
6420
15980
6840

3382
4280
17100
6840

3338
3068
15345
6992

2741
3068
18901
6992

2768
3405
24750
6992

2.3. 2000–2005 m. žuvǐ sugavimo ir leidžiamǐ naudoti Kuršiǐ mariose
žvejybos Ƴrankiǐ limitai
Rodikliai
Žuvǐ sugavimas, t
Karšiai
Sterkai
Stintos
Žvejybos Ƴrankiai, vnt.
Traukiamieji iki 500 m ilgio
tinklai
40–45 mm akiǐ dydžio
statomieji tinklaiþiai
70 mm akiǐ dydžio statomieji
tinklaiþiai
Ungurinơs gaudyklơs
Ungurinơs gaudyklơs su
selektyviniais intarpais
Stambiaakơs gaudyklơs
(vartos)
Stintinơs gaudyklơs
Nơginơs gaudyklơs

2000

2001

2002

2003

2004

2005

400
80

390
90

465
125

395
120

420
125
415

455
125
250

5

5

5

5

5

5

300

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

350
–

350
–

350
–

350
40

350
40

350
40

–

–

–

–

100

100

–
–

–
–

–
–

–
–

150
40

150
40
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3. Lietuvos žvejybos Ƴmoniǐ žuvǐ sugavimas
(gyvuoju svoriu), t
3.1. Jǌrose ir vidaus vandenyse 1995–2005 m.
Žvejybos
rajonai
Iš viso

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
57137 89829 56627 69458 43884 45330 153527 151532 159106 160665 141789

Šiaurơs Vakarǐ
980 1585 1785 3107 3370
Atlantas (NAFO)
Šiaurơs Rytǐ
29805 28434 11391 4825 11269
Atlantas (NEAFC)
iš jǐ Svalbardo
žvejybos rajonas 233 797
Barenco jǌroje
Grenlandijos
ekonominơ zona
Maroko
ekonominơ zona
Angolos
ekonominơ zona
Pietryþiǐ Atlantas
(Mauritanijos
10800 36730 25680 45804 16400
ekonominơ zona)
Baltijos jǌra
Kuršiǐ marios

4047 7596 10946 11670 8644 5321
11128 21357 22100 17767 7410 4327
2781 2645 3319 1652 2111 1920
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4686

46

163

8651 38509
-

-

18100 111100 106434 111567 118997 76367

12919 20470 14824 12679 9698 8455 10024 8591 9411 12625 13542
652

784

1053 1167 1095 1258 1096 1313 1292 1237 1168

Vidaus vandens
267
telkiniai

289

378

Akvakultǌra

365

402

346

353

398

365

358

379

1714 1537 1516 1511 1650 1996 2001 1750 2348 2697 2014

3.2. Atlanto vandenyne 2000–2005 m.
2000 m.
Žuvǐ rǌšys
Ilgauodegơs
Juodieji otai
Jǌrǐ ešeriai
Krevetơs
Sardinơlơs
Skumbrơs
Stauridơs
Kitos žuvys
Iš viso

Iš viso
1,1
20,7
6687,4
6376,1
3400,0
3285,0
13105,0
400,0
33275,3

Šiaurơs Vakarǐ
Šiaurơs Rytǐ Mauritanijos
Svalbardo
Atlantas
Atlantas
ekonominơ
rajonas
zona
(NAFO)
(NEAFC)
1,1
20,7
430,4
6257,0
3595,1
2781,0
3400,0
2085,0
1200,0
5,0
13100,0
400,0
4047,3
2781,0
8347,0
18100,0
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2001 m.
Žuvǐ rǌšys
Ilgauodegơs
Juodieji otai
Jǌrǐ ešeriai
Krevetơs
Molvos
Amerikinơs
plekšnơs
Geltonuodegơs
plekšnơs
Raudonosios
plekšnơs
Rajos
Sardinơlơs
Sardinơs
Skumbrơs
Spygliuotieji
rykliai
Stauridơs
Žuvys kalavijai
Kitos žuvys
Iš viso

Šiaurơs Vakarǐ
Šiaurơs Rytǐ Mauritanijos
Atlantas
Svalbardo
Atlantas
ekonominơ
(NAFO)
rajonas
(NEAFC)
zona
28,2
137,0
165,2
391,8
3,0
394,8
4395,9
15786,0
20181,9
2768,0
2645,0
5413,0
16,0
16,0

Iš viso

2,8

2,8

-

-

-

1,1

1,1

-

-

-

3,1
4,0
30800,0
8800,0
11849,0

3,1
4,0
-

-

1949,0

30800,0
8800,0
9900,0

14,0
57544,0
3,0
4860,7
140052,72

0,7
7595,72

2645,0

14,0
344,0
3,0
460,0
18712,0

57200,0
4400,0
111100,0

2002 m.
Žuvǐ rǌšys
Alfonsinos
Anþiuviai
Barakudos
Didžiadantơs
Ilgauodegơs
Juodieji otai
Jǌrǐ ešeriai
Jǌrǐ karosai
Jǌrǐ lydekos
Jǌrǐ šamai
Karališkosios
skumbrơs

Šiaurơs Vakarǐ
Šiaurơs Rytǐ Mauritanijos
Atlantas
Svalbardo Atlantas
ekonominơ
(NAFO)
rajonas
(NEAFC)
zona
98,0
98,0
22390,0
22390,0
40,0
40,0
121,0
121,0
16,2
1835,1
1851,5
297,8
47,8
345,6
7196,0
14656,7
21852,7
137,0
137,0
189,0
189,0
113,0
113,0

Iš viso

298,0

-

-

-

298,0
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Žuvǐ rǌšys
Juodosios
kardžuvơs
Kefalơs
Krevetơs
Lichijos
Melsvažuvơs
Molvos
Pelamidơs
Amerikinơs
plekšnơs
Raudonosios
plekšnơs
Rajos
Raudonakiai
Sardinơlơs
Saulơžuvơs
Skumbrơs
Spygliuotieji
rykliai
Stauridơs
Taukžuvơs
Tunai
Kitos žuvys
Iš viso

Iš viso

Šiaurơs Vakarǐ
Šiaurơs Rytǐ Mauritanijos
Atlantas
Svalbardo Atlantas
ekonominơ
(NAFO)
rajonas
(NEAFC)
zona

9,7
102,0
6706,3
386,0
742,0
28,9
793,0

3387,3
-

3319,0
-

9,7
28,9
-

102,0
386,0
742,0
793,0

25,7

25,7

-

-

-

1,9
18,3
8,0
22205,0
1,0
13719,2

1,9
18,3
-

-

1600,2

8,0
22205,0
1,0
12119,0

3,1

-

39,9
562,7
18780,9

46282,0
51,0
216,0
143,0
106434,0

39,9
46282,0
51,0
216,0
708,9
139480,2

10946,3

3319,0

2003 m.
Žuvǐ rǌšys
Anþiuviai
Barakudos
Berdo
švelniagalvơs
Beriksai
Chimeros
Didžiadantơs
Ilgauodegơs
Juodieji otai

Šiaurơs Vakarǐ
Šiaurơs Rytǐ Mauritanijos Angolos
Svalbardo
Atlantas
Atlantas
Iš viso
ekonominơ ekonomi
rajonas
zona
nơ zona
(NAFO)
(NEAFC)
26590,0
26590,0
4,0
4,0
234,9
18,0
4,3
104,0
847,0
68,5

8,3
43,1

-

234,9
4,3
838,7
25,4

18,0
104,0
-

-
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Žuvǐ rǌšys
Jǌrǐ ešeriai
Jǌrǐ šamai
Jǌrǐ karosai
Jǌrǐ karšiai
Jǌrǐ lydekos
Kapitonai
Kefalơs
Krevetơs
Lichijos
Melsvažuvơs
Molvos
Pelamidơs
Portugališkieji
šunrykliai
Pristipomos
Rajos
Raudonakiai
Sardinơlơs
Saulonơs
Skumbrơs
Spygliuotieji
rykliai
Stauridơs
Stromatơjai
Taukžuvơs
Tunai
Žuvys kalavijai
Kitos žuvys
Iš viso
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Šiaurơs Vakarǐ
Šiaurơs Rytǐ Mauritanijos Angolos
Svalbardo
Atlantas
Atlantas
Iš viso
ekonominơ ekonomi
rajonas
zona
nơ zona
(NAFO)
(NEAFC)
7308,9
14321,1
21630,0
359,0
359,0
139,0
139,0
3,0
3,0
392,0
392,0
56,0
56,0
109,0
109,0
3886,6
1652,0
5538,6
475,0
475,0
623,0
623,0
37,4
37,4
625,0
5,0
630,0
6,5
84,0
405,6
19,0
31332,0
8,0
22608,3
21,3
32439,0
24,0
73,0
129,0
13,3
664,0
145689,8

405,6
17,6
11670,0
1652,0

-

6,5
-

-

582,309

-

84,0
19,0
29517,0 1815,0
8,0
21718,0 308,0

21,3
30498,0 1941,0
24,0
73,0
129,0
13,3
29,4
- 617,0
16114,8
111567,0 4686,0

2004 m.

Žuvǐ rǌšys
Anþiuviai
Berdo
švelniagalvơs
Chimeros

Iš viso

Šiaurơs
Šiaurơs Grenlan- MauriVakarǐ Svalbar Rytǐ
dijos
tanijos Maroko
Atlantas
do
Atlantas ekonominơ ekonominơ ekonominơ
(NAFO) rajonas (NEAFC) zona
zona
zona

27627,0

-

-

9,0

-

26707,0

911,0

546,0
26,0

-

-

546,0
26,0

-

-

-
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Žuvǐ rǌšys
Didžiadantơs
Ilgauodegơs
Juodieji otai
Jǌrǐ ešeriai
Jǌrǐ šamai
Jǌrǐ karosai
Jǌrǐ lydekos
Kapitonai
Kefalơs
Krevetơs
Lichijos
Melsvažuvơs
Molvos
Pelamidơs
Portugališkieji
šunrykliai
Pristipomos
Rajos
Sardinơlơs
Skumbrơs
Spygliuotieji
rykliai
Stauridơs
Stromatơjai
Taukžuvơs
Tunai
Žuvys
kalavijai
Kitos žuvys
Iš viso

Iš viso
111,0
1081,0
42,0
7136,0
129,0
33,0
302,0
58,0
71,0
7057,0
427,0
370,0
42,0
571,0

Šiaurơs
Šiaurơs Grenlan- MauriVakarǐ Svalbar Rytǐ
dijos
tanijos Maroko
Atlantas
do
Atlantas ekonominơ ekonominơ ekonominơ
(NAFO) rajonas (NEAFC) zona
zona
zona
3698,0
4946,0 2111,0
-

1081,0
42,0
3392,0
42,0
-

46,0
-

111,0
129,0
33,0
302,0
58,0
71,0
427,0
370,0
571,0

-

10,0

17,0
10,0
2,0
35141,0
14493,0

-

-

17,0
2,0
-

-

35045,0
13208,0

96,0
1285,0

56,0
47706,0
2,0
51,0
320,0

-

-

56,0
-

-

41347,0
2,0
51,0
320,0

6359,0
-

86,0
235,0
143748,0

-

86,0
2111,0 5299,0

-

8644,0

46,0

235,0
118997,0 8651,0
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2005 m.

Žuvǐ rǌšys
Anþiuviai
Alfonsinos
Atlantinơs
kasabos
Barakudos
Berdo
švelniagalvơs
Chimeros
Didžiadantơs
Grenadieriai
Bukasnukơs
ilgauodegơs
Jǌrǐ ešeriai
Jǌrǐ karosai
Jǌrǐ karšiai
Jǌrǐ lydekos
Jǌrǐ šamai
Juodosios
kardžuvơs
Sidabrinơs
kardžuvơs
Kapitonai
Kefalơs
Krevetơs
Lichijos
Melsvažuvơs
Melsvosios
molvos
Juodieji
(Grenlandijos)
otai
Pelamidơs
Amerikinơs
plekšnơs
Geltonuodegơs
plekšnơs
Raudonosios
plekšnơs

Iš viso

Šiaurơs
Šiaurơs Grenlan- MauritaMaroko
Vakarǐ Svalbar Rytǐ
dijos
nijos
ekonominơ
Atlantas
do
Atlantas ekonomi ekonominơ
zona
(NAFO) rajonas (NEAFC) nơ zona
zona

21056,0
11,0

-

-

-

-

16326,0
11,0

4730,0
-

2,0
1,0

-

-

-

-

2,0
1,0

-

735,6
64,3
1016,0
272,1

-

-

735,6
64,3
272,1

-

17,0
-

999,0
-

104,5
1026,6 162,877
-

4,0
20,0
58,0
25,0

64,0
-

46,564
151,1
2357,0 1168,502
4,0
20,0
122,0
25,0

-

5,0

-

-

5,0

-

-

-

12,4
32,0
6,0
5859,8
142,0
117,0

3940,3
-

1919,5
-

12,4
-

-

32,0
6,0
142,0
117,0

-

15,42

-

-

15,42

-

-

-

79,7
149,0

77,1
-

-

2,6
-

-

149,0

-

15,6

15,6

-

-

-

-

-

13,9

13,9

-

-

-

-

-

1,6

1,6

-

-

-

-

-
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Žuvǐ rǌšys
Portugališkieji
šunrykliai
Pristipomos
Rajos
Raudonakiai
Rudagalvơs
menkơs
Sardinơlơs
Sardinơs
Saulonơs
Siǌlapelekơs
vơgơlơs
Skumbrơs
Stauridơs
Šunrykliai
(giliavandeniai
rykliai)
Taukžuvơs
Tunai
Vilkžuvơs
Kitos žuvys
Iš viso

Šiaurơs
Šiaurơs Grenlan- MauritaMaroko
Vakarǐ Svalbar Rytǐ
dijos
nijos
ekonominơ
Atlantas
do
Atlantas ekonomi ekonominơ
zona
(NAFO) rajonas (NEAFC) nơ zona
zona

Iš viso

2,2
21,0
62,3
6,0

50,5
-

-

2,2
11,8
-

-

21,0
1,0

5,0

149,0
19328,0
920,0
11,0

1,4
-

-

148,6
-

-

16861,0
807,0
5,0

2467,0
113,0
6,0

2,8
14962,0
55831,0

2,8
-

-

-

-

6355,0
35074,0

8607,0
20757,0

1,9
6,3
8,2
1,0
277,0
1,5
1,5
816,0
124687,4 5321,5 1919,5 2407,5
162,9

-

1,0
277,0
55,0
761,0
76367,0 38509,0

3.3. Baltijos jǌroje 2000–2005 m.
Atviroje Baltijos jǌros dalyje
Žuvǐ rǌšys

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Menkơs

4620,221 3778,180 2857,653 2789,549 3228,863 2875,580

Strimelơs

1071,021 1515,478 1455,724 2040,194 1734,237

Šprotai (brơtlingiai)

1681,260 3134,447 2799,632 3043,020 6184,431 8635,098

Lašišos, t
Lašišos, vnt.
Plekšnơs
Otai
Stintos

688,314

0,333

0,588

1,306

0,251

0,233

-

78

152

363

74

49

-

590,202 1111,409 1044,534 1079,609

879,236

927,137

3,637

4,112

1,871

1,835

0,952

1,246

22,327

6,576

9,004

12,891

4,253

1,884
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Karšiai

-

0,025

-

-

-

-

Sterkai

0,170

7,542

7,061

0,406

-

0,050

-

0,100

-

0,010

-

-

Sykai
Iš viso

7989,171 9558,457 8176,785 8967,765 12032,205 13129,309

Baltijos jǌros priekrantơje
Žuvǐ rǌšys

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ešeriai
Karosai
Karšiai
Kuojos
Lašišos, t
Lašišos, vnt.
Lydekos
Menkơs
Otai
Perpelơs
Plakiai
Plekšnơs
Raudơs
Salaþiai
Sykai
Sterkai
Stintos
Strimelơs
Šlakiai, t
Šlakiai, vnt.
Šprotai (brơtlingiai)
Unguriai
Upơtakiai
Vơgơlơs
Vơjažuvơs
Žiobriai
Kitos žuvys

1,599
5,340
0,463
5,251
1458
0,073
101,100
19,176
0,073
0,005
28,127
0,321
0,010
2,793
20,544
131,288
126,740
4,018
1210
0,243
0,157
0,100
0,040
0,590
18,015
0,145

1,023
2,287
0,051
3,832
1053
0,099
73,485
14,038
0,085
25,589
0,203
0,004
2,924
20,049
175,186
123,698
2,156
588
0,229
0,250
0,046
0,464
19,453
-

1,987
0,001
2,941
0,097
9,151
2975
0,064
106,774
16,060
0,516
36,314
1,433
0,004
1,385
48,127
87,086
81,304
2,345
740
0,196
0,163
0,024
0,001
0,035
18,311
0,046

0,594
2,159
0,240
2,979
967
0,025
104,866
10,883
0,009
23,288
1,150
0,006
0,810
24,979
197,163
58,196
1,195
387
0,162
0,566
0,008
0,002
0,216
13,938
0,103

0,735
3,104
0,302
2,158
655
0,024
153,260
6,518
0,301
21,391
0,301
0,487
4,921
280,652
110,767
0,361
108
0,078
0,313
0,002
0,002
0,158
6,742
0,017

0,600
2,671
0,362
1,993
556
0,026
111,800
16,567
2,260
21,818
0,281
0,539
12,424
163,398
59,693
0,478
123
0,284
0,108
0,007
0,363
16,593
0,112

Iš viso

466,211

465,151

414,365

443,537

592,594

412,377

157

X. PAPILDOMA INFORMACIJA

3.4. Vidaus vandens telkiniuose 2000–2005 m.
Visuose vidaus vandens telkiniuose
Vandens telkiniai
Iš viso (be tvenkiniǐ)
iš jǐ:
Kuršiǐ marios
kiti vandens telkiniai
iš jǐ:
Kauno marios
upơs
ežerai
vandens talpyklos
iš jǐ Kruonio HAE
polderiai
Tvenkiniai (akvakultǌra)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1604,245 1448,618 1711,246 1656,693 1594,603 1546,713
1257,767 1095,638 1312,986 1291,571 1236,557 1168,192
346,478 352,980 398,260 365,122 358,046 378,521
112,140 105,794 141,681 138,705 229,509 149,528
172,994 172,079 196,801 159,009
75,308 182,266
51,381
58,446
50,323
59,479
31,388
30,425
7,720
10,722
7,587
4,040
3,066
8,141
5,454
8,623
5,668
2,102
1,364
7,003
2,243
5,939
1,868
3,889
18,775
8,161
1996,395 2001,495 1750,000 2348,000 2697,100 2013,500

Kuršiǐ mariose
Žuvǐ rǌšys
Aukšlơs
Dyglơs
Ešeriai
Karšiai
Karosai
Karpiai
Kuojos
Lašišos
Lydekos
Lynai
Meknơs
Nơgơs
Ožkos
Perpelơs
Plakiai
Plekšnơs
Pǌgžliai
Raudơs
Salaþiai

2000

2001

2002

2003

2004

2005

21,879
46,109
388,055
17,169
465,475
0,139
11,107
0,057
0,016
7,614
0,44
3,786
0,019
96,284
0,003
4,886

17,661
44,657
379,676
12,313
0,013
373,996
0,194
6,631
0,141
0,001
0,010
12,065
0,057
8,668
0,257
61,357
1,243
3,767

0,120
5,534
45,831
422,895
14,708
0,007
516,718
0,482
8,281
0,203
0,008
0,005
4,039
0,112
9,506
0,796
30,686
0,917
8,381

0,001
3,530
39,654
369,450
13,508
0,036
585,389
0,277
9,197
0,221
0,002
0,824
6,229
0,284
16,155
0,022
8,660
1,635
9,710

2,608
41,570
387,877
14,766
0,005
506,24
0,198
7,338
0,100
0,002
3,836
8,891
1,268
41,478
0,089
3,519
1,982
6,002

2,632
51,263
353,632
12,402
0,230
441,787
0,499
12,335
0,133
0,002
5,287
4,728
3,659
19,954
0,505
8,406
0,775
3,603
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Žuvǐ rǌšys
Sykai
Sterkai
Strimelơs
Stintos
Šamai
Šapalai
Šlakiai
Unguriai
Vơgơlơs
Žiobriai
Kitos žuvys
Iš viso
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

0,539
0,731
0,593
0,510
0,318
0,332
70,140
79,435
106,573
108,058
109,197
101,243
0,263
1,486
1,822
4,578
0,605
0,867
57,122
33,911
51,802
39,994
27,404
45,259
0,058
0,025
0,078
0,318
0,107
0,104
0,003
0,002
0,006
0,462
0,372
0,644
0,774
0,183
0,648
8,086
9,184
10,444
9,670
9,702
12,363
10,121
7,765
12,465
10,078
6,277
9,514
47,938
39,936
59,324
52,780
54,933
75,807
0,083
0,010
0,021
0,062
0,223
1257,767 1095,638 1312,986 1291,571 1236,557 1168,192

Kauno mariose
Žuvǐ rǌšys
Ešeriai
Karosai
Karpiai
Karšiai
Kuojos
Lydekos
Lynai
Meknơs
Plakiai
Pǌgžliai
Raudơs
Salaþiai
Sterkai
Šamai
Šapalai
ǋsoriai
Žiobriai
Kitos žuvys
Iš viso

2000

2001

2002

2003

2004

2005

4,267
3,198
7,625
6,521
8,620
6,444
0,266
0,800
2,605
5,477
5,775
5,616
0,166
0,222
0,441
0,517
1,650
1,284
15,186
14,915
17,480
14,864
17,263
12,008
83,998
71,744
91,108
89,669
162,654
90,825
0,610
0,487
0,508
0,533
0,981
0,67
0,023
0,280
0,507
0,630
0,305
0,245
0,002
0,007
0,010
0,051
0,002
4,190
11,143
15,700
13,539
20,963
23,842
0,095
0,005
0,058
0,031
0,040
0,150
0,128
0,002
0,025
0,390
0,271
0,550
0,938
0,840
0,751
3,011
2,658
4,831
5,743
10,351
7,732
0,020
0,068
0,010
0,039
0,002
0,070
0,007
0,033
0,002
0,001
0,007
0,010
0,001
0,055
112,140
105,794
141,681
138,705
229,509
149,528
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Upơse
Žuvǐ rǌšys
Aukšlơs
Dyglơs
Ešeriai
Karosai
Karpiai
Karšiai
Kiršliai
Kuojos
Lašišos
Lydekos
Lynai
Meknơs
Nơgơs
Plakiai
Pǌgžliai
Raudơs
Salaþiai
Sterkai
Stintos
Šamai
Šapalai
Šlakiai
Unguriai
Upơtakiai
ǋsoriai
Vơgơlơs
Žiobriai
Kitos žuvys
Iš viso

2000

2001

2002

2003

0,002
0,001
0,002
0,595
1,134
2,276
4,908
4,290
0,012
0,015
0,323
0,12
0,020
5,628
9,366
6,201
8,063
0,001
0,002
2,807
8,275
45,040
15,526
0,001
0,134
0,156
0,129
0,062
0,406
0,333
0,170
0,002
0,009
0,010
0,091
0,004
0,013
3,670
2,752
2,025
3,859
0,175
0,093
0,093
0,082
0,400
2,340
0,039
0,580
0,001
0,002
0,017
0,124
0,095
0,136
0,144
0,372
0,628
0,683
0,545
156,501
143,250
134,355
123,674
0,031
0,033
0,045
0,015
0,121
0,011
0,006
0,091
0,003
0,212
0,122
0,173
1,205
1,256
1,582
0,749
0,038
0,008
0,012
0,004
0,001
0,538
0,194
0,578
0,586
0,130
0,022
0,150
0,028
0,011
0,100
0,005
0,061
172,994
172,079
196,801
159,009

2004

2005

0,030
3,668
2,258
0,178
0,012
0,001
0,003
8,092
5,650
21,23
3,164
0,006
0,036
0,172
0,233
0,034
0,032
0,001
3,006
2,527
0,322
0,050
0,661
0,015
0,004
0,016
0,225
0,204
0,687
0,381
33,799
160,740
0,018
0,002
0,003
0,005
0,355
3,118
6,347
0,022
0,001
0,004
0,019
0,004
0,022
0,064
0,007
0,146
75,308
182,266

Ežeruose
Žuvǐ rǌšys
Aukšlơs
Ešeriai
Karosai
Karpiai
Karšiai

2000
0,710
4,200
0,849
3,258
7,881

2001
2,066
5,918
1,563
1,667
10,912

2002
0,678
4,898
0,968
1,063
7,869

2003
1,346
5,542
1,461
1,223
13,797

2004
2,586
0,515
0,744
5,183

2005
3,982
0,508
0,733
4,269
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Žuvǐ rǌšys
Kuojos
Lydekos
Lynai
Peledơs
Plaþiakakþiai
Plakiai
Pǌgžliai
Raudơs
Seliavos
Sykai
Sterkai
Stintelơs
Šamai
Unguriai
Vơgơlơs
Kitos žuvys
Vơžiai, vnt.
Iš viso
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2000
14,212
4,863
3,364
0,001
1,260
1,193
6,753
0,085
0,250
0,780
0,004
1,698
0,012
0,008
9175
51,381

2001
17,101
3,909
4,336
0,105
0,020
1,320
0,076
0,993
5,700
0,245
0,759
0,680
0,023
1,004
0,017
0,032
2434
58,446

2002
14,31
3,698
4,038
0,025
0,001
1,360
0,009
0,748
4,064
0,269
0,427
4,953
0,005
0,862
0,028
0,050
7770
50,323

2003
13,798
4,971
5,157
2,435
0,272
0,746
4,426
0,191
1,597
1,011
0,005
1,394
0,012
0,095
10836
59,479

2004
9,464
3,523
2,541
0,845
0,132
0,492
0,785
1,246
0,102
0,010
3,212
0,008
31,388

2005
4,626
2,761
2,457
0,068
3,714
0,005
0,383
1,375
0,274
1,427
0,002
0,032
3,535
0,010
0,264
3027
30,425

Vandens talpyklose
Žuvǐ rǌšys
Aukšlơs
Ešeriai
Karosai
Karpiai
Karšiai
Kuojos
Lydekos
Lynai
Meknơs
Plakiai
Pǌgžliai
Raudơs
Salaþiai
Sterkai
Stintelơs
Šamai
Šapalai

2000
0,002
0,347
0,294
0,429
2,314
3,039
0,394
0,399
0,215
0,065
0,064
0,154
0,001

2001
0,639
0,218
0,225
3,774
4,459
0,277
0,502
0,001
0,205
0,002
0,047
0,088
0,219
0,003
0,002

2002
0,566
0,462
0,233
2,354
2,092
0,245
0,338
0,004
0,724
0,001
0,080
0,064
0,396
-

2003
0,134
0,117
0,178
1,115
0,892
0,248
0,262
0,494
0,001
0,027
0,002
0,438
0,121
-

2004
0,120
0,176
0,177
0,648
0,787
0,294
0,277
0,391
0,003
0,044
0,148
-

2005
0,199
0,186
0,277
1,072
3,661
0,222
0,175
0,063
1,434
0,127
0,695
-
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Žuvǐ rǌšys
Unguriai
Vơgơlơs
Kitos žuvys
Vơžiai, vnt.
Iš viso

2000
0,003
35
7,720

2001
0,049
0,001
0,011
10,722

2002

2003

2004

2005

0,022
0,006
1
7,587

0,008
0,003
4,040

0,001
3,066

0,001
0,029
8,141

Kruonio HAE
Žuvǐ rǌšys
Ešeriai
Karosai
Karpiai
Karšiai
Kuojos
Lydekos
Lynai
Meknơs
Plakiai
Salaþiai
Sterkai
Vơgơlơs
Kitos žuvys
Iš viso

2000

2001

2002

2003

2004

2005

0,191
0,141
0,309
1,751
2,672
0,207
0,064
0,119
5,454

0,470
0,066
0,152
3,274
4,122
0,004
0,062
0,191
0,085
0,197
8,623

0,392
0,255
0,128
1,956
1,833
0,009
0,002
0,709
0,064
0,320
5,668

0,024
0,028
0,011
0,770
0,640
0,477
0,002
0,150
2,102

0,010
0,007
0,320
0,547
0,372
0,108
1,364

0,092
0,013
0,071
0,876
3,563
0,083
1,434
0,127
0,651
0,001
0,092
7,003

2000

2001

2002

2003

2004

2005

0,013
0,225
1,366
0,349
0,135
0,075
0,004
0,075
0,001
2,243

0,019
0,087
5,042
0,586
0,070
0,085
0,006
0,044
5,939

0,008
0,171
0,901
0,329
0,279
0,072
0,012
0,096
1,868

0,045
0,367
1,469
1,030
0,168
0,100
0,010
0,700
3,889

Polderiuose
Žuvǐ rǌšys
Ešeriai
Karosai
Karpiai
Karšiai
Kuojos
Lydekos
Lynai
Meknơs
Plakiai
Raudơs
Sterkai
Iš viso

0,009
0,635
15,902
1,191
0,591
0,293
0,125
0,029
18,775

0,005
0,331
0,011
5,760
0,817
0,676
0,453
0,008
0,020
0,080
8,161
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3.5. Akvakultǌros tvenkiniuose užaugintǐ žuvǐ prekinơ produkcija
2000–2005 m.
Žuvǐ rǌšys
Amǌrai
Eršketai
Ešeriai
Karosai
Karpiai
Karšiai
Lydekos
Lynai
Peledơs
Seliavos
Sterkai
Šamai
Upơtakiai
Vơgơlơs
Iš viso

2000

2001

2002

2003

2004

2005

37,035
1937,255
16,005
6,100
1996,395

22,327
1957,555
3,200
10,313
0,100
0,400
7,600
2001,495

2,611
37,539
1675,845
1,300
9,076
0,473
2,000
0,132
0,157
20,800
0,067
1750,000

17,621
48,476
2259,361
20,608
1,134
0,800
2348,000

9,590
26,197
2618,506
29,230
1,920
2,510
1,237
0,010
7,900
2697,100

1,256
5,000
1,050
10,298
1931,659
15,992
2,110
0,135
46,000
2013,500
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4. Ž uvǐ (vơžiǐ) išleidimas Ƴ vandens telkinius
2000–2005 m., tǌkst. vnt.
2000 m.
Žuvǐ amžius
Žuvǐ (vơžiǐ)
dvivasariairǌšis
lervutơs paaugintos šiǐmetukai metinukai
Ƴvairios
dvimeþiai
Baltieji
amǌrai
Karpiai
Lašišos
Lydekos
Lynai
Peledơs
Sidabriniai
karosai
Seliavos
Sterkai
Vištyþio sykai
Lǌšiǐ sykai
Šlakiai
Unguriai
Vơgơlơs
Plaþiažnypliai
vơžiai
Kitos žuvys
Iš viso

20,0
40873,1
31380,0

-

6,54

187,08

140,0
-

79,9
471,24
8,4
115,51

16,4
-

238,66
0,6
10,69
-

24139,6
6970,0
750,0
130565,0

80,25
39,5
16,5

91,83
37,59
30,0
47,46
9,3

27,6
-

34,38
-

234698,0

276,25

1,0
898,77

231,08

Iš viso

77,81
-

6,54
523,55
79,9
41501,34
7,78
26,87
6,76 31502,27

41,18
194,99
- 24139,6
- 7007,59
30,0
750,0
127,71
39,5
- 130590,8

1,0
32,5
32,5
284,33 166,03 236554,16

2001 m.
Žuvǐ amžius
Žuvǐ (vơžiǐ)
Iš viso
dvivasariairǌšis
lervutơs paaugintos šiǐmetukai metinukai
Ƴvairios
dvimeþiai
Baltieji amǌrai
1,0
0,78
1,78
Karpiai
20,0
34,95
18,97
157,73
5,19 236,84
Lašišos
100,0
20,0
120,0
Lydekos
39552,59
139,78
22,62
0,18 39715,17
Lynai
80,0
6,35
0,11
86,46
Peledơs
18111,0
70,0
- 18181,0
Sidabriniai
karosai
229,15
10,48
3,49 33,95 277,07
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Žuvǐ amžius
Žuvǐ (vơžiǐ)
dvivasariairǌšis
lervutơs paaugintos šiǐmetukai metinukai
Ƴvairios
dvimeþiai
Seliavos
47570,0
Sterkai
12505,0
136,83
Vištyþio sykai
60,0
Lǌšiǐ sykai
517,5
Šlakiai
66,97
12,0
Unguriai
9,18
Vơgơlơs
137217,0
1,55
Plaþiažnypliai
vơžiai
101,0
Kitos žuvys
0,53
Iš viso
255633,0
176,15
745,26
53,07
168,88 39,43

Iš viso
47570,0
12641,83
60,0
517,5
78,97
9,18
137218,55
101,0
0,53
256815,88

2002 m.
Žuvǐ amžius
Žuvǐ (vơžiǐ)
dvivasariairǌšis
lervutơs paaugintos šiǐmetukai metinukai
Ƴvairios
dvimeþiai

Iš viso

Baltieji amǌrai
Karpiai
31,0
Karšiai
620,0
Lašišos
Lydekos
45838,1
Lynai
800,0
Peledơs
6010,0
Sidabriniai
karosai
Seliavos
38726,5
Sterkai
19932,48
Lǌšiǐ sykai
1000,0
Vištyþio
300,0
sykai
Šlakiai
Vơgơlơs
80107,0
Plaþiažnypliai vơžiai
Kitos žuvys
Iš viso
193365,0

279,41
38726,5
20006,7
1000,0

71,0
-

8,01
215,71
165,68
2,3
10,0

4,55
16,19
1,99

-

40,69
74,22
-

40,96
-

41,0
-

15,4
35,64
44,0

-

112,0

10,0
6,8
628,45

11,46
75,15

2,63
0,5
11,14
1,32 34,56
287,14
620,0
8,0
79,0
- 46019,97
2,02 0,26
804,58
- 6021,99
3,4 194,36
-

-

315,4
76,64
80151,0

10,0
18,12 0,46
36,84
35,49 230,14 194446,31
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2003 m.
Žuvǐ amžius
Žuvǐ (vơžiǐ)
Iš viso
dvivasariairǌšis
lervutơs paaugintos šiǐmetukai metinukai
Ƴvairios
dvimeþiai
Baltieji amǌrai
Karpiai
10,0
Lašišos
Lydekos
57257,21
Lynai
3445,0
Peledơs
5350,0
Sidabriniai
karosai
Seliavos
22965,0
Sterkai
13839,0
Plateliǐ sykai
Vištyþio sykai 1500,0
Lǌšiǐ sykai
50,0
Šlakiai
Unguriai
200,0
Vơgơlơs
127837,0
Plaþiažnypliai
vơžiai
Kitos žuvys
2000,0
Iš viso
234253,0

108,5
500,0
-

8,89
70,95
334,55
13,03
-

276,78
2,92
-

4,2
13,09
33,98 120,46 512,17
8,6
117,1
- 23,89 58118,57
- 48,82 3506,85
- 5350,0

209,9
80,0
153,18
-

58,27
156,04
25,23
15,6
-

25,0
-

5,77 294,11 383,15
- 22965,0
- 14,75 14219,69
25,23
- 1515,6
50,0
80,0
- 353,18
- 0,14 127837,14

1051,58

24,0
4,36
710,92

2,0
306,7

- 10,8
34,8
11,77 87,53 2105,66
64,32 600,5 237187,23

2004 m.
Žuvǐ amžius
Žuvǐ (vơžiǐ)
dvivasariairǌšis
lervutơs paaugintos šiǐmetukai metinukai
Ƴvairios
dvimeþiai
Baltieji amǌrai
Karpiai
10,0
Lašišos
Lydekos
69526,65
Lynai
2075,0
Sidabriniai
karosai
Seliavos
56722,0
Sterkai
10413,0
Plateliǐ sykai
220,0

Iš viso

120,0
550,0
-

84,73
30,0
413,36
49,25

1,45
40,67
3,16
-

0,6
17,62
-

2,05
5,0 158,02
4,13 154,13
- 70493,17
86,7 2210,95

609,8
-

55,42
155,32
-

170,33
-

69,19
-

39,11 334,05
- 56722,0
- 11178,12
220,0
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Žuvǐ amžius
Žuvǐ (vơžiǐ)
dvivasariairǌšis
lervutơs paaugintos šiǐmetukai metinukai
Ƴvairios
dvimeþiai
Vištyþio sykai 1300,0
Šlakiai
Unguriai
Vơgơlơs
37350,0
Plaþiažnypliai
vơžiai
Kitos žuvys
625,0
Iš viso
178242,0

600,0
135,0
70,82
50,0

10,0
5,0
-

-

2135,62

33,9
1,2
838,18

215,61

-

Iš viso

- 1910,0
140,0
70,82
- 37400,0

33,9
5,0 21,81 653,01
92,41 156,75 181680,22

2005 m.
Žuvǐ amžius
Žuvǐ (vơžiǐ)
Iš viso
dvivasariairǌšis
lervutơs paaugintos šiǐmetukai metinukai
Ƴvairios
dvimeþiai
Baltieji amǌrai
3,9
3,9
Karpiai
157,7
30,16
- 187,86
Karšiai
3000,0
- 3000,0
Lašišos
60,0
15,0
29,05
- 104,05
Lydekos
36946,8
200,0
249,69
- 37396,49
Lynai
3600,0
30,0
74,75
- 3704,75
Peledơs
11000,0
500,0
61,95
- 11561,95
Sidabriniai
karosai
136,8
136,8
Seliavos
52320,2
- 52320,2
Sterkai
15150,0
567,0
81,04
- 15798,04
Lǌšiǐ sykai
170,0
170,0
Vištyþio sykai
500,0
500,0
Šlakiai
160,0
40,0
200,0
Unguriai
2,1
2,1
Vơgơlơs
68252,0
20,0
0,11
- 68272,11
Plaþiažnypliai
vơžiai
10,0
41,13
51,13
Kitos žuvys
1,31
21,41
22,72
Iš viso
190439,0
2009,1
649,28
30,36
304,36
- 193432,1
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5. Baltijos jǌros žuvǐ ištekliai ir jǐ panaudojimas
(ICES 2005 m. duomenys)
Menkơs Baltijos jǌros 25–32 rajonuose 1982–2004 m.
Metai

2 m. amžiaus
menkiǐ
skaiþius, tǌkst.
vnt.

Neršto
biomasơ, t

Sugauta
menkiǐ, t

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

693 291
472 096
302 749
252 862
260 080
367 738
224 075
122 056
128 152
83 238
140 890
182 984
127 058
119 215
115 107
87 868
149 556
153 325
177 707
138 626
139 730
113 055
89 517

670 901
645 211
657 621
544 873
399 341
320 421
299 193
240 157
215 711
151 092
92 611
113 930
194 596
243 718
169 895
148 574
112 125
89 696
115 279
105 055
85 775
87 427
93 584

316 052
332 148
391 952
315 083
252 558
207 081
194 787
179 178
153 546
122 517
54 882
45 183
93 354
107 718
121 889
88 600
67 429
72 989
89 168
91 325
67 740
71 368
67 768

4–7 m. amžiaus
Sugautǐ
menkiǐ verslinio menkiǐ dalis
mirštamumo
nuo neršto
koeficientas
biomasơs, proc.
0,7301
0,7124
0,895
0,7333
1,0936
0,9196
0,801
1,1485
1,2457
1,4076
1,1300
0,4519
0,6967
0,7636
0,9143
0,9201
0,9816
0,9964
1,1252
1,2645
1,0734
0,8207
0,9584

47,11
51,48
59,60
57,83
63,24
64,63
65,10
74,60
71,18
81,08
59,26
39,66
47,97
44,19
71,74
59,63
60,14
81,37
77,35
86,93
78,97
81,63
72,41

Strimelơs Baltijos jǌros 25–29, 32 rajonuose (išskyrus Rygos Ƴlanką) 1989–2004 m.
Metai

1 m. amžiaus
strimeliǐ
skaiþius, tǌkst.
vnt.

Neršto
biomasơ, t

Sugauta
strimeliǐ, t

3–6 m. amžiaus
Sugautǐ
strimeliǐ verslinio strimeliǐ dalis
mirštamumo
nuo neršto
koeficientas
biomasơs, proc.

1989

15 473 083

935 620

275 501

0,3105

29,4

1990

19 029 214

851 065

228 572

0,2619

26,9
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1991

15 829 065

815 699

197 676

0,2396

24,2

1992

17 286 222

854 909

189 781

0,2316

22,2

1993

15 580 974

800 814

209 094

0,2705

26,1

1994

13 143 152

788 444

218 260

0,3119

27,7

1995

18 641 766

678 237

188 181

0,3114

27,7

1996

15 442 807

581 415

162 578

0,3130

28,0

1997

8 962 099

544 478

160 002

0,3913

29,4

1998

14 590 964

463 749

185 780

0,4378

40,1

1999

7 625 732

390 100

145 922

0,3824

37,4

2000

14 336 629

385 697

175 646

0,4699

45,5

2001

12 194 824

368 455

148 404

0,3922

40,3

2002

12 493 580

398 221

129 222

0,3374

32,4

2003

18 397 866

490 591

113 584

0,2481

23,2

2004

13 865 957

483 978

93 006

0,2035

19,2

Šprotai Baltijos jǌros 22–32 rajonuose (išskyrus Rygos Ƴlanką) 1990–2004 m.
Metai

1 m. amžiaus
Neršto
šprotǐ skaiþius, biomasơ, t
tǌkst. vnt.

Sugauta
šprotǐ, t

3–6 m. amžiaus Sugautǐ šprotǐ
šprotǐ verslinio
dalis nuo
mirštamumo
neršto
koeficientas
biomasơs, proc.

1990

53 812 696

661 327

85 578

0,0987

12,9

1991

57 788 568

880 491

103 200

0,1312

11,7

1992

87 081 688

1133 385

142 195

0,1699

12,5

1993

87 275 864

1 390 270

178 100

0,1350

12,8

1994

61 912 556

1 393 893

288 700

0,2463

20,7

1995

248 371 392

1 449 673

313 000

0,3284

21,6

1996

160 050 816

1 806 329

441 100

0,3051

24,4

1997

50 873 384

1 777 980

529 400

0,4038

29,8

1998

157 824 240

1 323 756

470 770

0,4014

35,6

1999

47 436 632

1 354 150

421 397

0,3734

31,1

2000

105 748 672

1 301 450

389 140

0,3151

29,9

2001

56 776 488

1 244 432

342 200

0,3005

27,5

2002

76 440 128

1 057 062

343 191

0,3690

32,5

2003

154 744 176

982 989

308 260

0,3816

31,4

2004

190 954 400

1 216 545

373 675

0,3503

30,7
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6. Baltijos jǌros laivǐ charakteristika ir veiklos rodikliai
2002–2005 m.
Tralais žvejojantys laivai
Rodikliai
Laivǐ skaiþius, vnt.
Bendras varikliǐ
galingumas, kW
Bendroji talpa, BT
Ilgis, m
Amžius, metai
Užimtumas, vnt.
Žvejybos pastangos*,
dienos
Iškrautǐ žuvǐ kiekis, t
Pajamos, tǌkst. Lt
Išlaidos degalams,
tǌkst. Lt
Kitos operatyvinơs
veiklos išlaidos,
tǌkst. Lt
Laivo remonto
išlaidos, tǌkst. Lt
Ʋgulos darbo
užmokestis, tǌkst. Lt
Bendrasis pinigǐ
srautas, tǌkst. Lt
Nusidơvơjimas,
tǌkst. Lt
Palǌkanos, tǌkst. Lt
Bendroji pridơtinơ
vertơ, tǌkst. Lt
Bendrasis pelnas,
tǌkst. Lt
Bendrasis
pelningumas, proc.

2002
2003
2004
2005
vidurkis
vidurkis
vidurkis
vidurkis
iš viso 1 laivui iš viso 1 laivui iš viso 1 laivui iš viso 1 laivui
40
1
48
1
38
1
30
1
8519
213
4849
121
22,7
23,7

9922
207
5729
119
23,8
24,0

9067
239
4874
128
26,5
24,6

6429
214
3655
122
26,2
24,0

240

6

288

6

213

6

181

6

3240
6900

81
173

4900
6818

102
142

3100
11172

82
294

4110
6509

137
217

13235 330,86 11574 241,12 14174 372,99 14163 472,10
3211

80,28

3436

71,57

2289

60,24

3665 122,18

3246

81,14

3146

65,53

1474

38,80

2422

80,74

691

17,26

974

20,29

967

25,44

1006

33,54

2348

58,70

2900

60,42

1982

52,16

3851 128,37

3729

93,23

1119

23,31

7458 196,26 3218 107,28

1416
829

35,39
20,72

1316
10

27,41
0,22

625
48

6077 151,92 4019

83,73

9440 248,42 7069 235,65

1485

-4,32

6785 178,55 2406

37,12

11,2

-207
-

16,45
1,27

47,9

812
0

27,07
0,00

80,21

17,0
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Tinklais žvejojantys laivai
Rodikliai
Laivǐ skaiþius, vnt.
Bendras varikliǐ
galingumas, kW
Bendroji talpa, BT
Ilgis, m
Užimtumas, vnt.
Žvejybos pastangos*,
dienos
Iškrautǐ žuvǐ kiekis, t
Pajamos, tǌkst. Lt
Išlaidos degalams,
tǌkst. Lt
Kitos operatyvinơs
veiklos išlaidos,
tǌkst. Lt
Laivo remonto
išlaidos, tǌkst. Lt
Ʋgulos darbo
užmokestis, tǌkst. Lt
Bendrasis pinigǐ
srautas, tǌkst. Lt
Nusidơvơjimas,
tǌkst. Lt
Palǌkanos, tǌkst. Lt
Bendroji pridơtinơ
vertơ, tǌkst. Lt
Bendrasis pelnas,
tǌkst. Lt
Bendrasis
pelningumas, proc.

2002
2003
2004
2005
vidurkis
vidurkis
vidurkis
vidurkis
iš viso 1 laivui iš viso 1 laivui iš viso 1 laivui iš viso 1 laivui
15
1
19
1
19
1
8
1
2162
144
953
64
22,0
96

6

2628
138
1249
66
21,0

2712
143
1328
70
23,9

124

7

104

5

67

8

142
113

1468
817

77
43

705
458

88
57

1750 116,67 2700
800 53,33 2155

1222
153
609
76
25,2

3453 230,19 6747 355,09 3415 179,73 2191 273,81
691

46,04

825

43,43

801

42,16

302

37,80

1139

75,96

1478

77,78

1167

61,42

325

40,65

311

20,72

242

12,72

532

27,99

102

12,76

725

48,34

1139

59,97

1412

74,33

707

88,44

587

39,13

3063 161,19 -497

-26,17

753

94,18

380
0

25,32
0,00

252
31

13,27
1,64

169
0

8,90
0,00

197
0

24,64
0,00

1312

87,47

4202 221,16

915

48,16

1461 182,62

211

14,04

2780 146,29 -670

-35,25

556

6,1

41,2

–

69,54
25,4
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Priekrantơje žvejojantys laivai
Rodikliai
Laivǐ skaiþius, vnt.
Bendras varikliǐ
galingumas, kW
Bendroji talpa, BT
Ilgis, m
Amžius, metai
Užimtumas, vnt.
Žvejybos pastangos*,
dienos
Iškrautǐ žuvǐ kiekis, t
Pajamos, tǌkst. Lt
Išlaidos degalams,
tǌkst. Lt
Kitos operatyvinơs
veiklos išlaidos,
tǌkst. Lt
Laivo remonto
išlaidos, tǌkst. Lt
Ʋgulos darbo
užmokestis, tǌkst. Lt
Bendrasis pinigǐ
srautas, tǌkst. Lt
Nusidơvơjimas,
tǌkst. Lt
Palǌkanos, tǌkst. Lt
Bendroji pridơtinơ
vertơ, tǌkst. Lt
Bendrasis pelnas,
tǌkst. Lt
Bendrasis
pelningumas, proc.

2002
2003
2004
2005
vidurkis
vidurkis
vidurkis
vidurkis
iš viso 1 laivui iš viso 1 laivui iš viso 1 laivui iš viso 1 laivui
67
1
65
1
189
1
221
1
2177
302

32
5

2220
284

8,4
...

34
4

4305
391

8,2
...

23
2

5514
578

6,2
20,1

25
3

6,5
21,3

111

2

110

2

295

2

222

1

8300
414

124
6

7900
444

122
7

3946
591

21
3

5751
412

26
2

1243

18,55

1053

16,20

1360

7,20

1659

7,51

242

3,61

211

3,24

173

0,91

280

1,27

207

3,09

221

3,40

387

2,05

285

1,29

35

0,52

66

1,01

7

0,04

19

0,09

173

2,58

249

3,82

325

1,72

863

3,90

587

8,76

307

4,73

470

2,48

211

0,96

69
0

1,03
0,00

48
3

0,74
0,05

31
3

0,16
0,02

128
0

0,58
0,00

760

11,34

556

8,55

794

4,20

1074

4,86

518

7,73

256

3,93

435

2,30

83

0,37

41,7

* Jǌroje praleistǐ dienǐ skaiþius.

24,3

32,0

5,0
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7. ES teisơs aktǐ, reglamentuojanþiǐ žuvininkystĊ, sąrašas
1991 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3880/91 dơl valstybiǐ nariǐ,
žvejojanþiǐ Šiaurơs Rytǐ Atlante, nominaliǐ sugavimǐ statistiniǐ duomenǐ pateikimo.
(OJ L 365, 31.12.1991, P. 1–18)
1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2847/93, nustatantis bendrosios
žuvininkystơs politikos kontrolơs sistemą.
(OJ L 261, 20.10.1993, P. 1) 
1996 m. kovo 4 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 414/96, nustatantis tam tikras
kontrolơs priemones, taikytinas žvejybinei veiklai Baltijos jǌros, Belts ir Sound
vandenyse.
(OJ L 059, 08.03.1996, P. 1)
1997 m. balandžio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 779/97, nustatantis žvejybos
pastangǐ Baltijos jǌroje valdymo tvarką.
(OJ L 113, 30.04.1997, P. 1–3)
1998 m. rugsơjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2092/98 dơl žvejybos pastangǐ,
susijusiǐ su tam tikrais Bendrijos žvejybos rajonais ir ištekliais, deklaravimo.
(OJ L 266, 01.10.1998, P. 47)
1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 88/98, nustatantis tam tikras
technines Baltijos jǌros, Belts ir Sound vandenyse esanþiǐ žuvies ištekliǐ išsaugojimo
priemones.
(OJ L 9, 15.1.1998, P. 1)
1998 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1520/98, iš dalies keiþiantis
reglamentą (EB) Nr. 88/98, nustatantƳ tam tikras technines Baltijos jǌros, Belts ir
Sound vandenyse esanþiǐ žuvǐ ištekliǐ išsaugojimo priemones.
(OJ L 201, 17 7 1998, P. 1)
2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 27/2005, nustatantis 2005 m.
tam tikrǐ žuvǐ ištekliǐ ir žuvǐ ištekliǐ grupiǐ bendrąsias žvejybos galimybes ir
susijusias sąlygas, taikomas Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse,
kuriuose privaloma nustatyti sugavimo apribojimus.
(OJ L 012, 14.01.2005, P. 1–83)
2005 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 289/2005, iš dalies keiþiantis
reglamento (EB) Nr. 88/98 nuostatas dơl žvejybos tralu draudimo taikymu Lenkijos
vandenyse.
(OJ L 49, 22.02.2005, P. 1)
2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 dơl žuvǐ ištekliǐ
apsaugos techninơmis priemonơmis Baltijos jǌroje, Beltǐ ir Zundo sąsiauriuose, iš
dalies keiþiantis reglamentą (EB) Nr. 1434/98 ir panaikinantis reglamentą (EB)
Nr. 88/98.
(OJ L 349, 31 12 2005, P. 1-23)
2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 52/2006, nustatantis Baltijos
jǌroje 2006 m. taikomas tam tikrǐ žuvǐ ištekliǐ ir žuvǐ ištekliǐ grupiǐ žvejybos
galimybes ir susijusias sąlygas.
(OJ L 16, 20 01 2006, P. 184-199)
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1999 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 308/1999 iš dalies keiþiantis
reglamentą (EB) Nr. 850/98 dơl žuvininkystơs ištekliǐ apsaugos, taikant technines
priemones jǌrǐ gyvǌnǐ jaunikliams apsaugoti.
(OJ L 38, 12.02.1999, P. 6)
2000 m. birželio 8 d. Tarybos reglamentas, penktą kartą iš dalies keiþiantis reglamentą
(EB) Nr. 850/98 dơl žuvininkystơs ištekliǐ apsaugos taikant technines priemones jǌrǐ
gyvǌnǐ jaunikliams apsaugoti.
(OJ L 148, 22.06.2000, P. 1)
2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 dơl žuvǐ ištekliǐ
išsaugojimo ir tausojanþio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystơs politiką.
(OJ L 358, 31.12.2002, P. 59)
2003 m. sausio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 129/2003, nustatantis išsamias
žvejybos tinklǐ akiǐ dydžio ir gijǐ storio nustatymo taisykles.
(OJ L 022, 25.01.2003, P. 5)
1986 m. rugsơjo 22 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2930/86, nustatantis žvejybos
laivǐ charakteristikas.
(OJ L 274, 25.09.1986, P. 1)
1987 m. gegužơs 20 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1381/87, nustatantis
žvejybos laivǐ ženklinimo ir jǐ dokumentacijos išsamias taisykles.
(OJ L 132, 21.05.1987, P. 9–10)
1987 m. gegužơs 20 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1382/87, nustatantis
išsamias žvejybos laivǐ tikrinimo taisykles.
(OJ L 132, 21.05.1987, P. 11–13)
1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3690/93, numatantis Bendrijos
sistemą, nustatanþią taisykles dơl žvejybos leidimuose pateiktinǐ minimaliǐ duomenǐ.
(OJ L 341, 31.12.1993, P. 93–95)
1998 m. rugsơjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2090/98 dơl Bendrijos žvejybos
laivǐ rejestro.
(OJ L 266, 1.10.1998, P. 27)
1998 m. rugsơjo 30 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2091/98 „Dơl Bendrijos
žvejybos laivyno suskirstymo segmentais ir žvejybos pastangǐ Ƴgyvendinant
daugiametes orientavimo programas“.
(OJ L 266, 01.10.1998, P. 36)
1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3259/94, iš dalies keiþiantis
reglamentą (EEB) Nr. 2930/86, nustatantƳ žvejybos laivǐ charakteristikas.
(OJ L 339, 29.12.1994, P. 11–13)
2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001
dơl asmenǐ apsaugos Bendrijos institucijoms ir Ƴstaigoms tvarkant asmens duomenis ir
laisvo tokiǐ duomenǐ judơjimo.
(OJ L 008, 12.01.2001, P. 1–22)
2004 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1242/2004, leidžiantis naujosioms
valstybơms narơms nukrypti nuo tam tikrǐ reglamento (EB) Nr. 2371/2002 nuostatǐ,
susijusiǐ su žvejybos laivynǐ atskaitos lygiais.
(OJ L 236, 07.07.2004, P. 1)
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1994 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 897/94, nustatantis išsamias
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 dơl bandomǐjǐ projektǐ, susijusiǐ su nuolatiniu
Bendrijos žvejybos laivǐ buvimo vietos stebơjimu, taikymo taisykles.
(OJ L 104, 23.04.1994, P. 18)
1997 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 686/97, iš dalies keiþiantis
reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantƳ bendros žuvininkystơs politikos kontrolơs
sistemą.
(OJ L 102, 19.04.1997, P. 1–3
2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2244/2003, nustatantis
išsamias nuostatas dơl palydovinio ryšio laivǐ stebơjimo sistemǐ.
(OJ L 333, 20.12.2003, P. 17–27)
1998 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1434/98, nustatantis sąlygas,
kuriomis silkes galima iškrauti pramonơs, išskyrus žmoniǐ vartojimą, poreikiams.
(OJ L 191, 07.07.1998, P. 10–12)
1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dơl bendro
žuvininkystơs ir akvakultǌros produktǐ rinkǐ organizavimo.
(OJ L 17, 21.1.2000, P. 22)
2000 m. rugsơjo 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1886/2000, iš dalies pataisantis
reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dơl žuvininkystơs sektoriaus gamintojǐ organizacijǐ
priimtǐ tam tikrǐ taisykliǐ taikymo ne gamintojǐ organizacijǐ nariams.
(OJ L 227, 7.9.2000, P. 11)
2000 m. rugsơjo 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1924/2000, nustatantis išsamias
Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dơl specialaus pripažinimo suteikimo
žuvininkystơs sektoriaus gamintojǐ organizacijoms, siekiant jǐ produktǐ kokybơs
pagerinimo, taikymo taisykles.
(OJ L 230, 12.9.2000, P. 5 )
2000 m. lapkriþio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2509/2000, nustatantis Tarybos
reglamento (EB) Nr. 104/2000 dơl finansinơs kompensacijos suteikimo už tam tikrǐ
žuvininkystơs produktǐ pašalinimą iš rinkos išsamias taikymo taisykles.
(OJ L 289, 16.11.2000, P. 11–15)
2000 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2813/2000, nustatantis
išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 taikymo taisykles dơl privataus
sandơliavimo pagalbos suteikiamo sandơliuojant tam tikrus žuvininkystơs produktus.
(OJ L 326, 22.12.2000, P. 30)
2000 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2814/2000, nustatantis Tarybos
reglamento (EB) Nr. 104/2000 dơl pagalbos už perkơlimus teikimo už tam tikrus
žuvininkystơs produktus išsamias taikymo taisykles.
(OJ L 326, 22.12.2000, P. 34)
2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 70/2001 dơl EB sutarties 87 ir 88
straipsniǐ taikymo valstybơs pagalbai mažoms ir vidutinơms Ƴmonơms.
(OJ L 010, 13.01.2001, P. 33–42)
2001 m. gegužơs 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 939/2001, nustatantis Tarybos
reglamento (EB) Nr. 104/2000 dơl vienodo dydžio pagalbos teikimo už tam tikrus
žuvininkystơs produktus išsamias taikymo taisykles.
(OJ L 132, 15.5.2001, P. 10)
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2004 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 364/2004, iš dalies keiþiantis
reglamentą (EB) Nr. 70/2001, Ƴtraukiant Ƴ reglamento taikymo sritƳ pagalbą moksliniams
tyrimams ir taikomajai veiklai.
(OJ L 63, 28.2.2004, P. 22)
2004 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 812/2004, nustatantis priemones
dơl atsitiktinio banginiǐ šeimos gyvǌnǐ sugavimo žǌklơs rajonuose ir iš dalies keiþiantis
reglamentą (EB) Nr. 88/98.
(OJ L 150, 30.4.2004, P. 12)
1983 m. rugsơjo 22 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2807/83, nustatantis
išsamias informacijos apie valstybiǐ nariǐ sugautą laimikƳ registravimo taisykles.
(OJ L 276, 10.10.1983, P. 1)
1999 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2740/1999, nustatantis
išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1447/1999, nustatanþio bendrosios
žuvininkystơs politikos taisykles šiurkšþiai pažeidžianþiǐ veikimo bǌdǐ sąrašą,
taikymo taisykles.
(OJ L 328, 22.12.1999, P. 62–64)
1999 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1447/1999, nustatantis
bendrosios žuvininkystơs politikos taisykles šiurkšþiai pažeidžianþiǐ veikimo bǌdǐ
sąrašą.
(OJ L 167, 02.07.1999, P. 5–6)
2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 26/2004 dơl Bendrijos
žvejybos laivǐ registro.
(OJ L 005, 09.01.2004, P. 25)
2002 m. gegužơs 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 839/2002, iš dalies
keiþiantis reglamentą (EB) Nr. 2090/98 dơl Bendrijos žvejybos laivǐ rejestro.
(OJ L 005 , 09.01.2004, P. 25–35)
2000 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1543/2000, nustatantis
duomenǐ, bǌtinǐ Bendrijos bendrosios žuvininkystơs politikos vykdymui, rinkimo
ir tvarkymo sistemą.
(OJ L 176, 15.07.2000, P. 1)
2001 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1639/2001, nustatantis
Bendrijos minimalią ir išplơstinĊ duomenǐ rinkimo žuvininkystơs sektoriuje
programas bei nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1543/2000
taikymo taisykles.
(OJ L 222, 17.08.2001, P .53–115)
2004 m. rugpjǌþio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1581/2004, iš dalies keiþiantis
reglamentą (EB) Nr. 1639/2001, nustatantƳ Bendrijos minimalią ir išplơstinĊ duomenǐ
rinkimo žuvininkystơs sektoriuje programą bei nustatantƳ išsamias Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1543/2000 taikymo taisykles.
(OJ L 289, 10.09.2004, P. 6)
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SANTRAUKA
Leidinyje pateikta informacija apie Lietuvos žuvininkystĊ nuo 1918 m.
Per tą laikotarpƳ iš pavieniǐ žvejǐ, žuvǐ perdirbơjǐ ir tvenkiniǐ ǌkiǐ susikǌrơ
modernus žuvininkystơs sektorius, kurio produkcija sơkmingai konkuruoja ES ir
NVS šaliǐ rinkose.
Dabartinio Žuvininkystơs departamento prie ŽǋM pradininkơ buvo
ŽǋVTM, Ƴkurta 1918 m. Ši ministerija 1924 m. buvo pertvarkyta Ƴ ŽǋM.
Svarbiausias ministerijos padalinys – Žemơs ǌkio departamentas, kuriam buvo
pavestas ir žuvininkystơs administravimas. Vơliau vidaus vandenǐ sfera priskirta
Miškǐ departamentui. Šis departamentas tvarkơ ežerǐ, upiǐ, žuvininkystơs
tvenkiniǐ veiklą. Jǌrǐ žvejyba rǌpinosi Lietuvos Respublikos finansǐ ministerija.
Tarpukario Lietuvoje natǌralius vidaus vandens telkinius valstybơ
nuomojo atskiriems pilieþiams. Žvejyba ežeruose ir Nemune, Kuršiǐ mariose ir
Baltijos jǌros priekrantơje vertơsi pavieniai žvejai. Plơtota žvejǐ kooperacija.
Atviros Baltijos jǌros dalyje beveik nebuvo žvejojama. Kuršiǐ mariose ir Baltijos
priekrantơje sugautas žuvis žvejai suvartodavo patys, parduodavo šviežias ar
sǌdydavo amatininkišku bǌdu. Žuvǐ konservus nedideliais kiekiais gamino
Ƴmonơs „Liesil“ ir „Skanơstas“ Kaune bei 1934 m. Klaipơdoje pastatytas
modernus žuvǐ konservǐ fabrikas, priklausĊs AB „Žuvis“. Ši bendrovơ sǌdơ,
rǌkơ ir konservavo Baltijos jǌros žuvis.
1940 m. Sovietǐ Sąjungai okupavus Baltijos valstybes – Lietuvą, Latviją
ir Estiją, pertvarkant centrinƳ ǌkio administravimą pagal bendrą modelƳ,
ministerijos buvo pavadintos liaudies ǌkio komisariatais, nacionalizuotos
stambios Ƴmonơs buvo perduotos trestams. Lietuvoje vietoje AB „Žuvis“ buvo
Ƴkurtas Valstybinis žuvǐ pramonơs trestas.
Per AntrąjƳ pasaulinƳ karą vokieþiams užơmus Lietuvą, okupacinơ valdžia
neleido savivaldos institucijǐ pavadinti nepriklausomybĊ primenanþiais
pavadinimais. 1942 m. maitinimo ir žemơs ǌkio generalinio tarơjo žiniai kartu su
kitais trestais buvo perduotas Valstybinis žuvǐ pramonơs trestas. Karo metais
žvejyba sunyko, buvusią Baltijos pajǌrio ir Kuršiǐ mariǐ žvejybos bazĊ
sunaikino vykĊ mǌšiai.
1944 m. antroje pusơje sovietǐ valdžia vơl atkǌrơ Žemơs ǌkio liaudies
komisariatą. 1945 m. buvo Ƴkurtas Mažosios žvejybos trestas, žvejus
centralizuotai aprǌpindavĊs žvejybos ir kitomis priemonơmis. Tǐ metǐ pabaigoje
buvo Ƴkurtas Žuvǐ pramonơs liaudies komisariatas, kuris nuo 1946 m. kovo 25 d.
buvo pervadintas Ƴ Žuvǐ pramonơs ministeriją. Pastaroji buvo panaikinta 1957 m.
Ƴkǌrus Lietuvos LǋT. Taryba egzistavo iki 1965 m. spalio 10 d.
LǋT buvo Ƴkurta Žuvǐ pramonơs valdyba. 1963 m. ši valdyba buvo
perduota SSRS Vakarǐ baseino Vyriausiajai žuvǐ pramonơs valdybai
(„Zapryba“). 1965 m. SSRS panaikino LǋT ir Ƴkǌrơ Žuvǐ ǌkio ministeriją, bet
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Lietuvoje ši ministerija nebuvo atkurta. Žuvǐ perdirbamąją pramonĊ iki 1976 m.
administravo Lietuvos žuvǐ pramonơs gamybinơ valdyba, kuri tais paþiais metais
pavadinta Lietuvos žuvǐ pramonơs gamybiniu susivienijimu.
1945–1956 m. vidaus vandenǐ žuvininkystơ buvo administruojama keliǐ
Lietuvos žinybǐ: Žuvǐ pramonơs ministerijos, Tarybiniǐ ǌkiǐ ministerijos, ŽǋM,
Žvejybos kolǌkiǐ sąjungos. 1948–1949 m. buvo Ƴsteigta 14 vidaus vandenyse ir
žvejybos Baltijos jǌroje žvejǐ kolǌkiǐ. Deja, ši ǌkininkavimo forma
nepasiteisino, todơl 1958–1959 m. vidaus vandenǐ žvejǐ kolǌkiai buvo
pertvarkyti Ƴ valstybinius žuvininkystơs ǌkius, kuriǐ 1989 m. buvo 22. Iki
1990 m. išliko tik vienas žvejǐ kolǌkis „Baltija“ Klaipơdoje.
Vidaus vandenǐ žuvininkystơs administravimo Ƴstaigos 1945–1989 m. ne
kartą keitơ pavaldumą ir pavadinimus. Dabartiniu metu valstybinio žuvininkystơs
administravimo vidaus vandens telkiniuose funkcijas (išskyrus akvakultǌrą,
valstybinĊ žuvivaisą) vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
Akvakultǌrą ir valstybinĊ žuvivaisą administruoja ŽǋM ir Žuvininkystơs
departamentas prie ŽǋM.
Sovietǐ laikotarpiu žuvininkystei buvo skiriamas didelis dơmesys, todơl
žuvǐ ǌkis tapo viena strateginiǐ Lietuvos ǌkio šakǐ. Jo plơtra daugelƳ metǐ buvo
finansuojama centralizuotai iš SSRS biudžeto, o Lietuvos Vyriausybơ neturơjo
didesnơs Ƴtakos tvarkant jǌrǐ žvejybą ir žuvǐ perdirbimą. Žvejybos produkcija
buvo planuojama ir paskirstoma SSRS regionams centralizuotai (Maskvoje).
1945 m. Lietuvoje daugiausia žuvǐ buvo sugauta vidaus vandenyse,
1946 m. – Kuršiǐ mariose, 1947 m. – Baltijos jǌroje, vơliau – Šiaurơs jǌroje ir
Atlanto vandenyne. Žuvǐ sugavimas Atlanto vandenyne ir jǌrose didơjo iki
1976 m., t. y. kol jǌrinơs valstybơs nustatơ 200 jǌrmyliǐ nacionalines ekonomines
zonas. Dơl šios priežasties SSRS (ir Lietuvos) žvejybos laivynas prarado teisĊ
žvejoti dideliuose tradiciniuose Atlanto vandenyno rajonuose.
Žlugus SSRS, buvo prarastos žvejybos teisơs pasauliniame vandenyne.
Bankrutavus pagrindinei žuvǐ ir kitos jǌrǐ produkcijos žaliavǐ tiekơjai Lietuvos
VŽLƲ „Jǌra“, žuvǐ perdirbimo pramonei teko persiorientuoti Ƴ importuojamǐ
žuvǐ žaliavą. Nuo 1990 m. žuvǐ perdirbimo pramonơje vyko esminơs permainos.
Vietoje buvusiǐ stambiǐ Ƴmoniǐ kǌrơsi mažos ir vidutinơs, buvo investuojamas
nacionalinis, užsienio partneriǐ ir mišrus kapitalas Ƴ pažangias technologijas,
naujǐ Ƴmoniǐ statybą. Maisto saugos ir kokybơs reikalavimǐ Ƴgyvendinimas
padidino lietuviškǐ produktǐ konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose.
Atgavus nepriklausomybĊ, Lietuva Ƴgijo išskirtinĊ ekonominĊ zoną
Baltijos jǌroje. Teritoriniai vandenys ir išskirtinơ ekonominơ zona kartu sudaro
7000 km2, t. y. apie 2 proc. viso Baltijos jǌros ploto.
2004 m. Lietuvai Ƴstojus Ƴ ES, Atlanto vandenyne teisĊ žvejoti turơjo
23 laivai, atviroje Baltijos jǌros dalyje – 67. Baltijos jǌros priekrantơje buvo
219 laivǐ ir valþiǐ, ne ilgesniǐ nei 12 metrǐ. 2005 m. Lietuvos žvejybos laivynas
sugavo 142 tǌkst. t žuvǐ. Atlanto vandenyno rajonuose buvo sugauta 87,9 proc.,
Baltijos jǌroje (atviroje ir priekrantơje) – 9,6 proc., vidaus vandens telkiniuose –
2,5 proc. (1,4 proc. akvakultǌros tvenkiniuose).
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Lietuvoje iškraunama tik apie 10 proc. Atlanto vandenyne Lietuvos laivǐ
sužvejotǐ žuvǐ. Kitos žuvys parduodamos užsienio šaliǐ uostuose arba tiesiog jas
perkraunant iš žvejybos laivǐ Ƴ laivus-šaldytuvus.
Siekiant suderinti žvejybos laivyno pajơgumus su žuvǐ ištekliais, 2005 m.
Ƴ metalo laužą buvo nurašyta 20 žvejybos laivǐ. Dơl to Baltijos jǌros žvejybos
laivynas sumažơjo 20,2 proc. žvejybos laivǐ bendrosios talpos ir 16,4 proc.
pagrindiniǐ varikliǐ galingumo.
Kartu su žvejybos plơtojimu buvo kuriama žuvǐ perdirbimo pramonơ.
Dalis žuvǐ buvo apdorojama ir žuvǐ produktai iš jǐ gaminami laivuose. Po šalies
nepriklausomybơs atkǌrimo naujai susikǌrơ žuvǐ perdirbimo Ƴmonơs, daugiausia
naudojanþios importinĊ žaliavą. Žuvǐ perdirbimo pramonĊ daugiausia sudaro
mikro ir mažos Ƴmonơs.
Didelơs reikšmơs, aprǌpinant gyventojus gơlǐjǐ vandenǐ žuvimis, turi
akvakultǌros Ƴmonơs. Lietuvoje dirbtiniai tvenkiniai buvo statomi jau
viduramžiais stambiǐ žemvaldžiǐ dvaruose. Juose buvo veisiami tik karpiai.
Vơliau jau buvo auginami ir vaivorykštiniai upơtakiai. Sparþiai tvenkiniǐ
žuvininkystơ pradơta plơtoti apie 1960 m. 1990 m. žuvininkystơs ǌkiai turơjo per
10,5 tǌkst. ha tvenkiniǐ, 2000 m. šalyje buvo 21 tvenkiniǐ žuvininkystơs
(akvakultǌros) bendrovơ (UAB ir AB). Kasmet Lietuvoje ir užsienyje
parduodama apie 2000 t išaugintǐ žuvǐ. 2000–2005 m. vidaus rinkoje buvo
parduodama apie 70 proc., o eksportuojama apie 30 proc. išaugintǐ karpiǐ.
Akvakultǌros bendroviǐ gamybos ir ekonominiǐ rodikliǐ gerơjimui Ƴtakos turi
nacionalinio biudžeto teikiama parama žuvǐ ligǐ profilaktinơms ir gydomosios
priemonơms vykdyti, ekologiškos žuvǐ produkcijos auginimui.
Šalyje sukurtas teisinis pagrindas žuvininkystơs plơtrai.

SUMMARY

179

SUMMARY
The publication presents information on Lithuanian fishery since 1918.
During this period a modern sector of fishery has been developed from individual
fishers, fish processors and pond farms, the production of which is now
successfully competing on the markets of the European Union and the
Commonwealth of Independent States.
The initiator of the current Fisheries Department under the Ministry of
Agriculture was the Ministry of Agriculture and the State Wealth, established in
1918. In 1924 this Ministry has been reorganised into the Ministry of
Agriculture. The main subdivision of the Ministry was the Department of
Agriculture, which was also delegated to administer fishery. Later, the inland
fishery has been commissioned to the Department of Forestry. This department
was handling the fishing activities in lakes, rivers and ponds. The marine fishery
was under the auspices of the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania.
In the period between the two wars the state rented natural inland waters
to individual citizens. Individual fishermen were involved in fishing activities in
the lakes and the Nemunas river, in the Curonian lagoon, and in the coastal Baltic
Sea. Cooperative fishing was also developed to some extent. Almost no fishing
was performed in the open waters of the Baltic Sea. The amount of fish caught in
the Curonian lagoon and the coastal Baltic Sea was consumed by the fishermen
themselves, sold out fresh or salted in the amateur way. Canned fish was
produced in small quantities by the enterprises “Liesil” and “Skanơstas” in
Kaunas and by a modern fish canning factory built in Klaipơda in 1934 and
owned by the private company AB “Žuvis“. This company had the facilities for
salting, smoking and preserving fish from the Baltic Sea.
In 1940 following the occupation of the Baltic States – Lithuania, Latvia
and Estonia – and restructuring of the economy under the single model of central
administration, the ministries were renamed as People’s Commissariats of the
Economy, large companies were nationalised and transferred into the possession
of trusts. In Lithuania the AB “Žuvis“ has been substituted by the State Trust of
Fishery Industry.
During the Second World War, when Lithuania was occupied by
Germany, the occupational regime did not allow to give names to self-governing
institutions that reminded independence. In 1942 the State Trust of Fishery
Industry alongside with other trusts has been referred to the competence of the
General Advisor on food and agriculture. During the war period fishery fell into
decay, and the former basis of fishing in the Curonian lagoon and the coastal
Baltic Sea has been destroyed by war attacks.
In 1945 the Trust of Small Scale Fishery has been established for
providing fishermen with fishing equipment and other related means in a
centralised way. By the end of 1945, the People’s Commissariat of Fishery
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Industry was established, which on 25 March 1946 was renamed into the
Ministry of Fishery Industry. The latter has been eliminated in 1957 following
the establishment of the Lithuanian Council of National Economy. The Council
existed until 10 October 1965.
Within the structure of the Lithuanian Council of National Economy a
Board of Fishery Industry was instituted. In 1963 the Board was referred to the
competence of the USSR General Board of Fishery Industry in the Western basin
(“Zapryba”). In 1965 the USSR eliminated the Council of National Economy and
established the Ministry of Fishery Industry, but in Lithuania such ministry has
not been restored. Until 1976 the fish processing industry has been administered
by the Lithuanian industrial fishery board, which has been renamed in the same
year into the Industrial Association of Lithuanian Fisheries.
In 1945–1956 the inland fishery in Lithuania has been administered by
several authorities: the Ministry of Fishery Industry, the Ministry of State Farms,
the Ministry of Agriculture, and the Society of Collective Fishery. 14 collective
fishery farms were established during the 1948–1949 period for fishing in the
inland waters and in the Baltic Sea. However, this form of farming did not justify
itself, subsequently, in 1958–1959 collective fishery farms of inland waters were
restructured into state fishery farms, amounting to 22 in 1989. Only one
collective fishery farm – “Baltija” in Klaipơda – remained functioning until 1990.
Administrative institutions of the inland fishery have changed their
subordination and titles for several times during the 1945–1989 period.
Currently, the state administrative functions of the inland fishery (except
aquaculture and state pisciculture) are carried out by the Ministry of Environment
of the Republic of Lithuania. Aquaculture and state pisciculture is administered
by the Ministry of Agriculture and the Fisheries Department under the Ministry
of Agriculture.
Great attention to fisheries was given during the soviet period; therefore,
the fishery sector has become a strategic branch of the Lithuanian economy. The
development of this sector has been centrally funded from the USSR budget, and
the Lithuanian Government did not make any major impact on the administration
of sea fishery and fish processing sector. Fish production has been centrally
planned (in Moscow) and distributed for the USSR regions.
In 1945 most fish in Lithuania was caught in the inland waters, in 1946 –
in the Curonian lagoon, and in 1947 – in the Baltic Sea, later – in the North Sea
and the Atlantic Ocean. Fish catches in the Atlantic Ocean and the seas was
continuously increasing until 1976, i. e. before the marine states had established
national economic zones of 200 nautical miles. Due to this reason the fishery
fleet of the USSR (Lithuania inclusive) lost the right to catch fish in vast
traditional regions of the Atlantic Ocean.
Collapse of the USSR resulted in losing fishing rights in the global
oceanic waters. Bankruptcy of the main fish and other sea raw production
supplier, the Lithuanian state fishery fleet enterprise “Jǌra”, forced the fish
processing industry to reorganise its activities oriented on imported raw fish.
Since 1990 fish processing industry witnessed major changes. Small and medium
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scale enterprises substituted the former large companies. National, foreign and
joint investments were made into the development of new technologies and the
construction of modern companies. The implementation of food safety and
quality requirements increased the competitiveness of Lithuanian products on the
internal and foreign markets.
Lithuania gained an exclusive economic zone in the Baltic Sea after the
restoration of independence. Territorial waters and the exclusive economic zone
total to 7000 sq. km., i. e. about 2% of the total area of the Baltic Sea.
In 2004, when Lithuania joined the European Union, the right to fishing in
the Atlantic Ocean was granted to 23 vessels, and in the open area of the Baltic
Sea – to 67 vessels. There were 219 vessels and boats of no more than 12 meters
long in the coastal Baltic Sea. In 2005 the Lithuanian fishery fleet caught in total
142 thousand tons of fish: 87.9% was caught in the regions of the Atlantic
Ocean, 9.6% – in the Baltic Sea (the open waters and the coastal zone), 2.5% – in
the inland waters (1.4% in the ponds of aquaculture).
Only about 10% of fish caught by the Lithuanian vessels in the Atlantic
Ocean are unloaded in Lithuania. The remaining amount of fish is sold at the
ports of foreign countries or simply reloaded from fishing vessels into the
vessels-refrigerators.
Aiming at coordinating the capacities of the fishing fleet with the fish
resources, 20 fishing vessels were delivered to scrap metal in 2005, reducing thus
the Baltic fishing fleet by 20.2% of the general capacity, and by 16.4% of the
general engine power.
Alongside with the development of the fishery the fish processing industry
has been created. Part of the caught fish was processed and fish products made
on vessels. New fish processing companies using mostly the imported raw fish
were established after the restoration of independence in Lithuania. Fish
processing industry consists mostly of micro and small enterprises.
Aquaculture enterprises are of great importance in supplying the
population with fresh water fish. Artificial ponds used to be constructed in large
estates of landlords since middle ages in Lithuania. Usually only carp fish was
bred in them. Later rainbow trout was introduced. The most rapid period in the
development of pond fishery started around 1960. In 1990 national fishing farms
owned over 10.5 thousand ha of ponds, and in 2000 there were 21 private capital
pond fishery (aquaculture) companies. Every year about 2000 tons of bred fish is
sold in Lithuania and abroad. In 2000–2005 about 70% of carp fish was sold on
the domestic market, and about 30% was exported. Support provided from the
national budget for the preventive and treatment measures against fish diseases
and for the development of organic fish production is of significant importance
for the improvement of production and economic indicators of aquaculture
enterprises.
Legal background has been created in Lithuania for further development
of the fishery industry.
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SĄVOKOS
Acquis communautaire (sutrump. acquis) – Europos Bendrijǐ teisơs ir jos
taikymo praktikos visuma, apimanti visa tai, kas buvo pasiekta Ƴgyvendinant
Bendrijǐ steigimo sutartis. Paprastai šis prancǌziškas terminas Ƴ kitas kalbas
neverþiamas.
Akvakultǌra – žuvǐ, moliuskǐ, vơžiagyviǐ ir kitǐ organizmǐ auginimas
gơlame arba jǌros vandenyje, sudarant jiems optimalias mitybos ir gyvenimo
sąlygas.
Botas – nedidelis irklinis, burinis arba motorinis laivas.
Bendroji talpa (BT) – bendroji laivo talpa, nustatyta pagal 1969 m. TarptautinĊ
laivo matmenǐ nustatymo konvenciją (Žin., 1991, Nr. 32-881).
Izobata – dinaminơ kranto linija – žemơlapio linija, jungianti
vaizduojamojo vandens baseino (ežero, jǌros, vandenyno) vienodo gylio vietas;
rodo dugno reljefą.
Išskirtinơ ekonominơ zona – už teritoriniǐ vandenǐ ribos esanti Baltijos
jǌros dalis, kurioje Lietuvos Respublika turi tam tikras suverenias teises,
jurisdikciją ir pareigas, nustatytas pagal Lietuvos Respublikos Ƴstatymus ir
tarptautinius susitarimus, ir kurios ribas su kaimyninơmis valstybơmis nustato
Lietuvos Respublikos tarptautiniai susitarimai.
Klasifikacinơs bendrovơs – tai tarptautinơs Ƴstaigos, išduodanþios Ƴvairius
liudijimus dviejose pagrindinơse kategorijose. Klasơs liudijimai patvirtina atitiktƳ
paþiǐ organizacijǐ taisyklơms, o privalomieji liudijimai – atitiktƳ tarptautinơms
taisyklơms.
Konvencija – specialiu reikalu sudaryta tarpvalstybinơ sutartis.
Kvota – administracinơ priemonơ produkcijai (prekybai) apriboti.
Laivo talpa – laivo vidaus patalpǐ tǌris, išreiškiamas registro tonomis
(1 RT=2,832 m3). Skiriamos: bendroji (bruto) talpa, talpa žemiau denio ir
grynoji (neto) talpa.
Lietuvos Respublikos žvejybos laivas – bet koks laivas su jame esanþia
verslinơs žvejybos Ƴranga arba laivas, naudojamas šiai žvejybai ir Ƴregistruotas
Lietuvos Respublikos jǌrǐ laivǐ registre ar Lietuvos Respublikos vidaus vandenǐ
laivǐ registre ir Ƴgaliotos klasifikacinơs bendrovơs išduotuose laivo
dokumentuose turintis Ƴrašą „Žvejybos laivas“. Lietuvos Respublikos žvejybos
laivas, žvejojantis jǌrǐ vandenyse, turi bǌti Ƴregistruotas Žvejybos laivǐ rejestre.
Lietuvos žuvininkystơs vidaus telkiniai – Lietuvos teritorinơ jǌra ir
išskirtinơ ekonominơ zona Baltijos jǌroje, visi paviršiniai Lietuvos Respublikos
vidaus vandenys, kurie naudojami žuvininkystei.
Mažos apimties priekrantơs žvejyba – žvejyba laivais, kuriǐ ilgis mažesnis
kaip 12 metrǐ.
Mơgơjiška žvejyba – žvejyba mơgơjiškais žvejybos Ƴrankiais pagal
mơgơjiškai žvejybai nustatytą tvarką.

SĄVOKOS

183

Pasitraukimas iš žvejybos – žvejybos laivo išbraukimas iš ES valstybơs
narơs žvejybos laivyno rejestro; sąlygos nurodytos 2002 m. gruodžio 20 d.
Tarybos reglamento Nr. 2371/2002 15 straipsnio 1 dalyje.
Pirminis žuvininkystơs produktǐ pardavimas – pirminis didmeninis
sužvejotǐ, apdorotǐ ar laive perdirbtǐ žuvininkystơs produktǐ, iškrautǐ uoste,
pardavimas arba pardavimas iš žvejybos bei kitǐ žuvininkystơs produktus
vežanþiǐ laivǐ.
Pirminis žuvininkystơs produktǐ supirkimas – pirminis didmeninis
sužvejotǐ, apdorotǐ ar laive perdirbtǐ žuvininkystơs produktǐ, iškrautǐ uoste,
supirkimas arba supirkimas iš žvejybos bei kitǐ žuvininkystơs produktus
vežanþiǐ laivǐ.
Registras – oficialus sąrašas, juridinĊ galią turintis registracijos
dokumentas.
Reglamentas – vienas iš Europos Bendrijos steigimo (Romos) sutarties
249 straipsnyje numatytǐ EB institucijǐ leidžiamǐ teisơs aktǐ, privalomas ir
taikomas visose valstybơse narơse.
Romos sutartis – Europos Bendrijos steigimo ir Euratomo steigimo
sutartys, pasirašytos 1957 m. kovo 25 d. ir Ƴsigaliojusios 1958 m. sausio 1 d.
Saugios biologinơs ribos – ištekliǐ bǌklơs arba jǐ naudojimo rodikliai,
kurie parodo, kad yra pavojus peržengti ribinius orientyrus.
Seineris – nedidelis jǌrinis žvejybos laivas, žvejojantis gaubiamuoju tinklu
arba tralu (tralinis seineris). Denyje turi Ƴrangą tinklams išmesti ir iškelti.
Struktǌrinơ politika – ES vykdoma politika, kurios tikslas – finansinơmis
priemonơmis ir koordinuojant nacionalines regionines politikos kryptis mažinti
ES valstybiǐ ekonominio ir socialinio išsivystymo skirtumus.
Sutartis – susitariamasis aktas, dokumentas, susitarimas; tai dviejǐ ar
daugiau asmenǐ susitarimas dơl teisiniǐ santykiǐ sukǌrimo, pakeitimo ar
panaikinimo.
Tarpiniai vandenys – paviršinio vandens telkiniai aplink upiǐ žiotis, kurie
yra iš dalies sǌrǌs, nes yra arti pakranþiǐ vandenǐ, ir kuriems didelơs Ƴtakos turi
Ƴtekantis gơlas vanduo (direktyva 2000/60/EB). Šiai vandenǐ kategorijai
Lietuvoje priskiriamos Kuršiǐ marios (be Klaipơdos sąsiaurio) bei Kuršiǐ mariǐ
gơlojo ir jǌrinio vandens susimaišymo zona Baltijos jǌroje.
Teritoriniai vandenys – Lietuvos Respublikos pakrantơs 12 jǌrmyliǐ
ploþio Baltijos jǌros vandenǐ juosta, kuri sudaro Lietuvos Respublikos teritorijos
dalƳ ir kurios ribas su kaimyninơmis valstybơmis nustato Lietuvos Respublikos
tarptautiniai susitarimai.
Traleris – žvejybos laivas žvejybai tralu. Pagal vandens talpą skirstomi Ƴ
mažuosius (iki 250 BT), vidutiniuosius (iki 900 BT) ir didžiuosius (daugiau kaip
900 BT).
Tvenkiniǐ žuvininkystơ – žuvǐ veisimas, auginimas ir žvejyba
žuvininkystơs tvenkiniuose.
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Varikliǐ galia – didžiausias bendras ilgalaikis visǐ pagrindiniǐ laivo eigos
varikliǐ galingumas (kilovatais), nurodytas laivo registracijos liudijime ar kitame
oficialiame dokumente.
Vandens ištekliai – konkreþioje teritorijoje (valstybơje, apskrityje, upơs
baseine ir kt.) paviršinio ir požeminio vandens telkiniuose (gelmơse) esantis
vanduo, apibrơžtas kiekybơs rodikliais.
Vandens naudotojai – juridiniai ir fiziniai asmenys, imantys iš vandens
telkinio vandenƳ arba išleidžiantys Ƴ gamtinĊ aplinką nuotekas, taip pat
naudojantys vandens telkinƳ Ƴvairioms reikmơms (žuvininkystei, hidroenergetikai,
laivybai ir kt.).
Vandens telkiniai – paviršinio arba požeminio vandens telkiniai (vidaus
vandenys).
Vandens telkinio savininkas – fizinis asmuo, kurio nuosavybơ yra
paviršinio vandens telkinys.
Verslinơ žvejyba – žvejyba versliniais žvejybos Ƴrankiais komerciniams
tikslams.
Vidaus vandenys – visi Lietuvos Respublikos sausumos teritorijoje esantys
paviršinio vandens telkiniai ir teritoriniai vandenys.
Viešoji parama – ES struktǌriniǐ fondǐ parama ir valstybơs biudžeto lơšos.
Žuvininkystơ – su žuvǐ ištekliǐ valdymu, išsaugojimu ir atkǌrimu,
žvejyba, akvakultǌra, žuvǐ perdirbimu, pirminiu žuvininkystơs produktǐ
pardavimu ir supirkimu susijusi veikla.
Žuvininkystơs produktai – žuvys ir iš jǐ pagaminti produktai.
Žuvininkystơs produktǐ gamintojǐ organizacija – juridinis asmuo,
vienijantis fizinius ir (ar) juridinius asmenis, kurie užsiima versline žvejyba arba
akvakultǌra ir pirminiu žuvininkystơs produktǐ pardavimu, jei apdorojant ar
perdirbant žuvininkystơs produktus atitinkamos procedǌros atliekamos žvejybos
laivuose, pripažintas ŽǋM ar jos Ƴgaliotos institucijos tam tikros rǌšies ar rǌšiǐ
žuvininkystơs produktǐ gamybai (žvejybai ar akvakultǌrai) bei prekybai ir
siekiantis savo Ƴstatuose (nuostatuose) numatytǐ šiǐ svarbiausiǐ tikslǐ – užtikrinti
žuvǐ išteklius tausojanþią žvejybą ir gerinti žuvininkystơs produktǐ pardavimo
sąlygas. Ʋgyvendindamas nustatytus tikslus, taiko šiuos bǌdus: gamybos
planavimą pagal paklausą, gamintojǐ organizacijos nariǐ pagamintǐ produktǐ
pasiǌlos ir tiekimo Ƴ rinką koncentraciją, palaiko žuvininkystơs produktǐ stabilias
kainas, žvejybos metodus, užtikrinanþius žuvǐ išteklius tausojanþią žvejybą.
Žuvininkystơs ǌkis – ǌkio šaka, apimanti žuvǐ ǌkio veiklą.
Žuvininkystơs tvenkinys – hidrotechninis statinys (pylimai, krantǐ
stiprinimo Ƴrenginiai, vandens padavimo, nuleidimo ir dugno sausinimo kanalai,
Ƴleistuvai, išleistuvai, šliuzai, slenksþiai, pralaidos), Ƴrengtas žemơs paviršiuje, jo
Ƴdauboje, iškasoje arba upơs vagoje ir naudojamas žuvims auginti ir veisti.
Žuvivaisa – žuvǐ veisimas, paauginimas bei perkơlimas iš vienǐ vandens
telkiniǐ Ƴ kitus, taip pat reproduktoriǐ gaudymas ir laikymas žuvǐ ištekliǐ
atkǌrimo, palaikymo ir gausinimo tikslais.
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Žuvǐ augintojai – fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie užsiima žuvǐ
auginimu gơlame ar jǌros vandenyje, sudarydami joms dirbtines mitybos ir
gyvenimo sąlygas.
Žuvǐ ištekliai – visos gơlǐjǐ ir jǌros vandenǐ žuvys, išskyrus dirbtinai
auginamas žuvis, kurias žmogus naudoja arba gali naudoti savo poreikiams.
Žuvǐ ištekliǐ apsauga ir atkǌrimas – teisiniǐ, techniniǐ ir finansiniǐ
priemoniǐ, padedanþiǐ išlaikyti stabilias, natǌraliai atsikurianþias arba
nykstanþias žuvǐ populiacijas, visuma.
Žuvǐ ištekliǐ atkǌrimas – teisinơs, materialios ir finansinơs priemonơs,
padedanþios išlaikyti stabilias, natǌraliai atsikurianþias arba atkurti nykstanþias
žuvǐ populiacijas.
Žuvǐ ištekliǐ naudotojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisĊ
naudoti žuvǐ išteklius.
Žvejyba – žuvǐ gaudymas verslo, veisimo ar moksliniais tikslais ir visa
kita veikla, susijusi su žvejyba, žuvǐ perdirbimu laivuose, pervežimu laivais ir
pagalbiniǐ laivǐ naudojimu.
Žvejyba atviroje jǌroje – žvejyba vandenyse už valstybiǐ teritoriniǐ jǌrǐ ir
ekonominiǐ zonǐ ribǐ, neutraliuose vandenyse, konvencijomis reguliuojamuose
jǌros žvejybos rajonuose.
Žvejybos laivynas – žvejybos, žuvǐ apdorojimo, transportavimo ir
aptarnavimo laivǐ visuma. Priklauso visi versliniai laivai, refrižeratoriai.
Žvejybos limitas – žuvininkystơs vandens telkiniui nustatytas didžiausias
žuvǐ sugavimo kiekis arba žvejybos Ƴrankiǐ kiekis, arba žvejybos dienǐ skaiþius,
arba nustatytos žvejybos vietos.
Žvejybos pajơgumas – laivo talpa, išreikšta bruto tonomis (BT), ir jo galia,
išreikšta kilovatais (kW) (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2930/86
4 ir 5 straipsniai. Tam tikroms žvejybos rǌšims Taryba gali pajơgumą apibrơžti ir
kitaip, pvz., atsižvelgiant š laivo žvejybos Ƴrankiǐ kiekƳ ir (arba) dydƳ.).
Žvejybos pastangos – žvejybos laivo pajơgumo ir laivo žvejybos trukmơs
sandauga; laivǐ grupơs žvejybos pastangǐ suma.
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