INFORMACIJA APIE 2015 METŲ
ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS BŪKLĘ
Žvejyba Baltijos jūroje. Lietuvai Baltijos jūroje skiriamos keturių žuvų rūšių – menkių,
strimelių, šprotų ir lašišų – žvejybos kvotos, tačiau pagal mūsų šalies žvejų žvejybos laimikį
svarbiausios žuvys yra menkės, strimelės, šprotai ir plekšnės.
Per 2015 m. Lietuvos žvejybos įmonės Baltijos jūroje (įskaitant priekrantę) sugavo
17 897 t įvairių rūšių žuvų. Pagrindinę žvejybos laimikio Baltijos jūroje dalį sudarė: 11 003 t
Baltijos šprotų, 4 724 t strimelių, 1 737 t menkių ir 272 t upinių plekšnių.
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Žvejyba tolimuosiuose žvejybos rajonuose. 2015 m. pagrindiniai Lietuvos
Respublikos žvejybos laivų tolimieji žvejybos rajonai – Afrikos valstybių (Maroko,
Mauritanijos, Angolos) išskirtinių ekonominių zonų vandenys, kuriuose žvejojama pagal
dvišalius Europos Sąjungos ir šių trečiųjų šalių žuvininkystės partnerystės bei kitus susitarimus;
Žvejybos rytų centrinio Atlanto komisijos (toliau – CECAF) reguliuojamas rajonas, Svalbardo
žvejybos rajonas (Norvegijos Karalystės išskirtinės ekonominės zonos vandenys), Žvejybos
šiaurės rytų Atlante komisijos (NEAFC) reguliuojamas rajonas, Pietryčių Ramiojo vandenyno
regioninės žvejybos valdymo organizacijos (toliau – SPRFMO) reguliuojamos sritys ir ES
vakarų vandenys.
2015 m. Maroko išskirtinės ekonominės zonos vandenyse žvejojo 4 Lietuvos
Respublikos žvejybos laivai, sugauta 23 157 t pelaginių žuvų (daugiausia paprastųjų (atlantinių)
stauridžių, afrikinių skumbrių ir europinių sardinių).
Angolos išskirtinės ekonominės zonos vandenyse per 2015 m. žvejojo du Lietuvos
Respublikos žvejybos laivai, sugauta 19 767 t pelaginių žuvų (daugiausia paprastųjų (atlantinių)
stauridžių ir afrikinių skumbrių).
2015 m. paskutinį mėnesį Mauritanijos išskirtinės ekonominės zonos vandenyse žvejojo
du Lietuvos Respublikos žvejybos laivai, sugauta 14 901 t pelaginių žuvų (daugiausia paprastųjų
(atlantinių) stauridžių ir afrikinių skumbrių).
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2015 m. vienas Lietuvos Respublikos žvejybos laivas CECAF vandenyse sugavo 1 579
tonų žuvų, iš jų: 1 272 t stauridžių ir 307 tonų afrikinių skumbrių.
Per 2015 metus vienas Lietuvos Respublikos žvejybos laivas pietvakarių Atlanto
tarptautiniuose vandenyse Argentinos jūroje sugavo 75 tonas argentininių kalmarų.
2015 m. NAFO reguliuojamame rajone Lietuvai skirtos 44 t raudonųjų plekšnių, 153 t
menkių, 2 085 t jūros ešerių, 128 t kalmarų, 22 t juodųjų (Grenlandijos) paltusų ir 62 t rombinių
rajų individualių žvejybos galimybių. NAFO reguliuojamame rajone Lietuvos žvejybos laivai
2015 m. žvejybos nevykdė.
2015 m. NEAFC reguliuojamame rajone Lietuvai skirta 17 t juodųjų (Grenlandijos)
paltusų, 81 t bukasnukių ilgauodegių grenadierių, 7 t melsvųjų molvų ir 17 t rombinių rajų
individualių žvejybos galimybių. Per 2015 m. šiame rajone žvejojo penki Lietuvos Respublikos
žvejybos laivai. NEAFC reguliuojamame rajone minėti laivai sugavo 3 335 tonas žuvų iš jų:
1 317 t jūrinių ešerių, 264 t paprastųjų šiaurinių krevečių ir 1 754 t snieginių krabų.
2015 m. Svalbardo žvejybos rajone (Norvegijos išskirtinė ekonominė zona) Lietuvai
skirtos 647 krevečių žvejybos dienos, 2015 metais šiame rajone žvejojo vienas Lietuvos
Respublikos laivas, sugauta 421 t paprastųjų šiaurinių krevečių.
2015 m. ES vakarų vandenyse, įskaitant Šiaurės jūrą, žvejojo vienas Lietuvos
Respublikos žvejybos laivas, sugauta 6 786 t žuvų.
Pietų Ramiajame vandenyne Lietuvai buvo skirta 4 917,5 t Peru (Čilės) stauridžių
individualių žvejybos galimybių. Per 2015 m. žvejojo vienas Lietuvos Respublikos žvejybos
laivas SPRFMO žvejybos rajone, sugauta 11 354 t įvairių rūšių žuvų, iš kurių daugiausiai –
10 922 t sudarė Peru (Čilės) stauridės.
Dalis žvejybos galimybių buvo iškeista į kitus išteklius NEAFC reguliuojamoje
akvatorijoje.
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Žvejybos laivynas. 2015 m. gruodžio 31 d. Žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų
sistemoje, kuri yra sudedamoji ES žvejybos laivyno registro dalis, buvo 145 aktyvūs su Lietuvos
Respublikos vėliava plaukiojantys laivai, iš jų: 104 laivai, turintys teisę žvejoti Baltijos jūros
priekrantės žvejybos zonoje, 30 laivų, turinčių teisę žvejoti atviroje Baltijos jūroje, ir 11 laivų,
turinčių teisę žvejoti tolimuosiuose žvejybos rajonuose. Bendroji laivų talpa GT (gross tonnage)
sudarė 44 939, o bendra pagrindinių variklių galia – 50 368 kW. Iš jų: 104 laivai (bendroji talpa
GT sudarė 247, variklių bendra galia – 2 731 kW), turintys teisę žvejoti Baltijos jūros
priekrantėje, 30 laivų, turinčių teisę žvejoti Baltijos jūroje (bendroji talpa GT sudarė 4 165,
variklių bendra galia – 8 437 kW), ir 11 laivų, turinčių teisę žvejoti tolimuosiuose žvejybos
rajonuose (bendroji talpa GT sudarė 40 527, variklių bendra galia – 39 200 kW).
Žvejyba vidaus vandenyse. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės
įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatomis ir Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse
kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei
žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m.
sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-44 redakcija) (toliau – Taisyklės) 2015 m. surengta 10
Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos, patvirtintos
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m.
balandžio 27 d. įsakymu Nr. V1-52, posėdžių, kuriuose ūkio subjektams buvo suteiktos
perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotas ir paskirtos žvejybos kvotos Kuršių
mariose, polderiuose, stintų, ungurių, seliavų ir ežerinių stintų, upinių nėgių žvejybai vidaus
vandens telkiniuose. Perleidžiamosios teisės į žvejybos Nemuno žemupio polderiuose kvotas
suteiktos 2015–2019 metams 9 verslo subjektams.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 142 straipsnio 3 dalies 1 ir
3 punktais ir Taisyklių 26 punktu, perleidžiamosios teisės į 75,8 proc. žvejybos Kuršių mariose
limito suteiktos 45 ūkio subjektams be aukciono, o į 24,2 procento – aukciono būdu.
Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas Kuršių mariose aukciono būdu suteiktos 28, į stintų
žvejybos kvotas Nemuno žemupyje – 8, į ungurių žvejybos kvotas – 26, į žvejybos kvotas
ežeruose – 22, į upinių nėgių žvejybos kvotas – 9 ūkio subjektams.
Iš viso suteiktos perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotas ir paskirtos
2015 m. žvejybos vidaus vandenyse kvotos 101 ūkio subjektui.
Vykdant Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 142 straipsnio 1 dalies
reikalavimus, buvo išnagrinėtos 12 ūkio subjektų žvejybos kvotų, išreikštų žvejybos įrankių
skaičiumi, nuomos sutartys ir dėl žvejybos įrankių kvotų nuomos priimti teigiami sprendimai.
Vykdant Gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse
vykdančioms įmonėms, įsigijimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015
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m. vasario 4 d. nutarimu Nr. 104 ,,Dėl gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą
vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ 6.3 punkto
reikalavimus, 45 įmonėms, vykdančioms verslinę žvejybą vidaus vandenyse, išduotos pažymos
dėl 2015 m. leidžiamų įsigyti gazolių, skirtų naudoti verslinę žvejybą vidaus vandenyse
vykdančioms įmonėms, kiekio. Verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms 2015
m. leista įsigyti 286 740 litrų gazolių, skirtų naudoti žuvininkystėje. Patikrinta, ar žuvininkystės
subjektai, kurie verčiasi žuvininkyste, 2014 m. neįsigijo daugiau akcizais neapmokestinamų
degalų, negu jiems priklausė pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą. Pažeidimų, įsigyjant
akcizais neapmokestinamus degalus, nenustatyta.
Akvakultūra. 2015 metais Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus Žuvų ligų ir
vandens tyrimų poskyrio darbuotojai visuose Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos

poskyriuose atliko

žuvų auginimo,

inkubavimo privalomus

technologinius bei gamtosauginius tyrimus:
-

atlikti žuvų gyvenamosios aplinkos tyrimai, nustatyti vandens kokybės cheminiai

ir biologiniai rodikliai, poskyrių specialistams teiktos rekomendacijos dėl vandens kokybės
optimizavimo;
-

vadovaujantis atliktų tyrimų rezultatais, prevenciškai buvo prognozuojama

vandens dujinio režimo tvenkiniuose dinamika;
-

poskyrių specialistams teiktos tyrimais paremtos rekomendacijos dėl pirminės

produkcijos ir natūralios pašarinės bazės padidinimo, optimaliai naudojant mineralines trąšas bei
kitas priemones;
-

tirta kombinuotųjų žuvų pašarų kokybė, jų pašarinė vertė;

-

atskirais metų sezonais tirta ir vertinta auginamų žuvų kokybė, teiktos

rekomendacijas dėl papildomo žuvų šėrimo, prognozės dėl žuvų išeigos ir žuvų pasirengimo
žiemoti;
-

atlikti žuvininkystės veiklos poveikio aplinkai privalomieji tyrimai ir vertinimas;

-

kontroliuota, kaip Žuvininkystės tarnybos poskyriuose laikomasi Taršos

integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimuose nustatytų reikalavimų;
-

Šilavoto poskyryje atlikti tęstiniai su monitoringu susiję tyrimai pagal TIPK

leidimą Nr. PR-22(II) ir Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546;
-

įvertintas Šilavoto poskyrio žuvininkystės veiklos poveikis aplinkai.

2015 metais iš viso ištirti 575 hidrocheminiai, hidrobiologiniai ir biocheminiai mėginiai,
atliktos 3 166 kokybinės analizės.
Nė viename poskyryje iš tvenkinių išleidžiami teršalų kiekiai neviršijo iš žuvininkystės
tvenkinių išleidžiamo vandens didžiausio leistino teršalų kiekio.
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Buvo vykdomi ichtiopatologiniai tyrimai bei žuvų ligų prevencija Žuvininkystės
tarnybos poskyrių tvenkiniuose ir UAS:
-

periodiškai buvo atliekami ichtiopatologiniai (epizootiniai, klinikiniai,

laboratoriniai) žuvų ir kitų hidrobiontų tyrimai infekcinėms ir kitoms žuvų ligoms
diagnozuoti bei parengtos rekomendacijas žuvininkystės specialistams;
-

buvo sekamas cheminių preparatų, biocidų ir medikamentų naudojimas

žuvininkystėje;
-

sistemingai buvo teikiama metodinė pagalba žuvų sveikatingumo klausimais

Žuvininkystės tarnybos poskyrių specialistams.
2015 m. poskyrių tvenkiniuose ir UAS ištirtos 7 rūšių įvairaus amžiaus žuvys – karpiai,
baltieji amūrai, unguriai, šlakiai, aštriašnipiai eršketai, lydekos ir saulažuvės. Žuvys ištirtos ne
tik parazitologiškai, bet ir dėl infekcinių ligų.
Parazitofaunos tyrimai rodo, kad jau daug metų žuvyse parazituoja tos pačios parazitų
rūšys. Apie 50 proc. tirtų žuvų parazitų rūšių sutampa su natūraliai Lietuvos vidaus vandenyse
sutinkamomis parazitų rūšimis. Todėl visada labai sunku užkirsti kelią parazitams plisti atviruose
žuvų auginimo ir laikymo tvenkiniuose (telkiniuose). Tik sistemingai planuojant profilaktines
priemones ir laiku jas taikant, vis mažiau žuvų serga pavojingomis infekcinėmis, invazinėmis
ligomis, todėl žuvų auginimo ir laikymo metu ypatingas dėmesys skiriamas profilaktikai. Po
kiekvieno žuvų išgaudymo tvenkiniai ir baseinai valomi, nusausinami ir dezinfekuojami
negesintomis kalkėmis arba chlorkalkėmis.
Žuvivaisos darbai. Atsižvelgdama į mokslininkų rekomendacijas, turimos gamybinės
bazės pajėgumą ir finansines galimybes, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos 2015 m. laikėsi Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į
kuriuos neišduodami leidimai naudoti žvejybos plotą, 2015 metų plano ir Valstybinio žuvų ir
vėžių gaudymo žuvivaisai 2015 m. plano. Šie dokumentai nustatyta tvarka buvo suderinti su
Aplinkos ministerija ir 2015 m. kovo 19 d. patvirtinti Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-193.
Vadovaujantis Įveisimo programa 2015 metams, į valstybinius vandens telkinius numatyta
išleisti daugiau kaip 26 mln. vnt. paaugintų žuvų mailiaus: 25,6 mln. vnt. – į ežerus, 852 tūkst.
vnt. – į upes. Kadangi pagautų lašišų ir šlakių reproduktoriai buvo labiau subrendę bei davė
daugiau ikrų, iš jų išsirito didesnis lervučių kiekis, todėl per 2015 m. įveista 455,6 tūkst. vnt.
lašišaičių ir šlakiukų. 2015 metų plano rodikliai įvykdyti ir viršyti, į vandens telkinius iš viso
išleista 28,7 mln. vnt. žuvų.
Pirminis žuvininkystės produktų pardavimas ir supirkimas. Pagal ES bendrosios
žuvininkystės politikos nuostatas, siekiant užtikrinti žuvų išteklių naudojimo apskaitą ir kontrolę,
pirmą kartą po iškrovimo sugautos žuvys turi būti parduodamos registruotiems pirminiams
žuvininkystės produktų supirkėjams, aukcione arba gamintojų organizacijoms. Supirkėjai
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Žuvininkystės tarnyboje buvo pradėti registruoti 2005 metais. Per 2015 metus įregistruoti 22
nauji pirminiai žvejybos produktų supirkėjai. Pirminio supirkimo ir pardavimo metu Lietuvos
Respublikoje dažniausiai parduodamos Lietuvos žvejybos įmonių Baltijos jūroje sugautos ir
Klaipėdos uoste iškrautos žuvys. Dalis žvejybos įmonių (ypač žvejojančių tolimuosiuose
žvejybos rajonuose) sugautas žuvis iškrauna ir parduoda ne Lietuvoje.
Per 2015 metus Lietuvoje iškrauta ir pateikta pirminiam pardavimui:
Žuvis (FAO žuvų rūšių kodai)
menkės atlantinės (COD)
atlantinės silkės (HER)
plekšnės europinės upinės (paprastosios) (FLE)
stintos europinės (SME)
šprotai atlantiniai (SPR)
grundalinės (GPA)
žiobriai paprastieji (VIV)
vėjažuvės paprastosios (GAR)
otai paprastastieji (TUR)

Suma / t
1270,02
497,62
244,37
128,89
33,35
10,70
6,52
4,26
4,02
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Didžioji sugautų šprotų ir strimelių dalis, kaip ir ankstesniais metais, buvo iškrauta ir
pirmą kartą parduota ne Lietuvoje.
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