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Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras (toliau – Centras) kartu su
Kaliningrado valstybiniu technikos universitetu ir žuvininkystės įmonių asociacija „Lampetra“
sėkmingai baigia įgyvendinti Interreg / Tacis projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens
telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-techninė plėtra“ Nr. 2006/289 (santrumpa –
„Pasienio žuvys“), kurį iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Projekto įgyvendinimo laikotarpis2006 m. - 2008 m. I ketvirtis, projekto Lietuvos dalies finansavimo apimtis – 986 tūkst. Lt.
Įgyvendinant šį projektą pasiektas pagrindinis tikslas – siekiant išsaugoti ir atkurti vandens
faunos įvairovę, padidinti žuvininkystės efektyvumą bei bendradarbiavimo lygį Lietuvos ir Rusijos
pasienio regionuose, sukurti integruotą tarptautinę biologinių išteklių valdymo ir atkūrimo sistemą.
Vykdant projektą „Pasienio žuvys“ Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos
Kaliningrado srities teritorijoje buvo sėkmingai organizuoti ir įvykdyti 32 renginiai, dalyvaujant
projekto partnerių bei kitiems atstovams.
Projekto „Pasienio žuvys” pagrindinės įgyvendintos veiklos:
1. dabartinės ekologinės pasienio vandens telkinių (PVT) būklės integruotas įvertinimas;
2. PVT žuvininkystės kadastro sukūrimas naudojant geoinformacines technologijas;
3. dirbtinio žuvų veisimo poreikių įvertinimas ir žuvų išteklių atkūrimo programų
biologinis-ichtiologinis pagrindimas;
4. dvišalės PVT bioresursų valdymo ir atkūrimo koncepcijos bei programų paruošimas,
išleidžiant atitinkamą leidinį;
5. žuvų išteklių atkūrimo biotechnologijų banko sukūrimas;
6. žuvininkystės duomenų bazės valdymo sistemos ir informacinės sistemos sukūrimas;
7. žuvininkystės specialistų ruošimo, kvalifikacijos kėlimo, apsikeitimo patirtimi,
gamtosauginio sąmoningumo didinimo ir bendradarbiavimo tarp žuvininkų bendruomenių abipus
sienos plėtros sistemos paruošimas ir įgyvendinimas;
8. jungtinio Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos žuvų išteklių atkūrimo ir
monitoringo centro projektavimas ir inovacinių žuvivaisos projektų palaikymo sistemos kūrimas;

9. studijos apie žvejybinį turizmą ir rekreacinės žuvininkystės plėtros PVT strategijos
paruošimas ir išleidimas;
10. žuvų išteklių atkūrimo ir monitoringo darbų bei personalo ruošimo ir kvalifikacijos
kėlimo materialinis aprūpinimas;
11. projekto viešinimas ir informacijos sklaida.
Nustatyto bei pasiekto pagrindinio projekto „Pasienio žuvys” tikslo dėka sėkmingai
vykdomi Lietuvos nacionalinės darnaus vystymo strategijos ir atitinkamų Rusijos Federacijos
strategijų prioritetai, susijė su bioįvairovės apsauga ir atkūtimu. Manoma, kad pasiekti rezultatai
teigiamai įtakoja pasienio regiono gyventojams ir ateityje teiks naudą socialinei ir ekonominei
gerovei.

Daugiau informacijos suteiks projekto informacinės sklaidos ir viešinimo koordinatorius,
Teisės ir personalo skyriaus teisininkas – vyriausiasis specialistas Denisas Raškauskas, tel. (8 5)
210 90 13, el.p. denisasr@zuvivaisa.lt.
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