INFORMACIJA APIE 2017 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 2017 m. Lietuvos žvejybos įmonės Baltijos jūroje (įskaitant priekrantę) sugavo 18 865 t
įvairių rūšių žuvų. Pagrindinę žvejybos laimikio Baltijos jūroje dalį sudarė: 12 480 t Baltijos šprotų,
4 036 t strimelių, 1 729 t menkių ir 259 t upinių plekšnių.
Lietuvos žvejybos įmonių Baltijos jūroje sugautų žuvų kiekiai (tonomis) 2012-2017 m.
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Šaltinis. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejyba tolimuosiuose žvejybos rajonuose. 2017 m. pagrindiniai Lietuvos Respublikos
žvejybos laivų tolimieji žvejybos rajonai – Afrikos valstybių (Maroko, Mauritanijos) išskirtinių
ekonominių zonų vandenys, kuriuose žvejojama pagal dvišalius Europos Sąjungos ir šių trečiųjų šalių
žuvininkystės partnerystės susitarimus; Svalbardo žvejybos rajonas (Norvegijos Karalystės
išskirtinės ekonominės zonos vandenys), Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos (NEAFC)
reguliuojamas rajonas, ES vakarų vandenys.
2017 m. tarpininkaujant Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) Lietuvos Respublikos žvejybos įmonės apsikeitė
individualiomis žvejybos galimybėmis su Olandijos ir Lenkijos žvejybos įmonėmis. Lietuva mainais
iš Europos Sąjungos valstybių gavo: 913 t jūros ešerių, 1 668 t atlantinių skumbrių, 314 t paprastųjų
stauridžių ir 15 816 t Peru (Čilės) stauridžių individualių žvejybos galimybių.
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2017 m. NAFO reguliuojamame rajone Lietuvai skirtos 98 t raudonųjų plekšnių, 155 t
menkių, 2 273 t jūros ešerių, 128 t kalmarų, 21 t juodųjų (Grenlandijos) paltusų ir 62 t rombinių rajų
individualių žvejybos galimybių. NAFO reguliuojamame rajone LR žvejybos laivai 2017 m. žvejybos
nevykdė. Žvejybos ištekliai buvo iškeisti į kitus išteklius NEAFC reguliuojamoje akvatorijoje ir
SPRFMO žvejybos rajone.
2017 m. NEAFC reguliuojamame rajone Lietuvai skirta 16 t juodųjų (Grenlandijos) paltusų,
58 t bukasnukių ilgauodegių grenadierių, 10 t melsvųjų molvų ir 18 t rombinių rajų individualių
žvejybos galimybių. 2017 m. šiame rajone žvejojo keturi Lietuvos Respublikos žvejybos laivai, kurie
sugavo 7 313 t žuvų, iš jų: 5 300 t šiaurinių žydrųjų merlangų, 1 700 t jūrinių ešerių, 137,6 t atlantinių
menkių, 103 t paltusinių amerikinių plekšnių ir 72,2 t paltusų juodųjų (Grenlandijos).
2017 m. Svalbardo žvejybos rajone (Norvegijos išskirtinė ekonominė zona) Lietuvai skirtos
647 krevečių žvejybos dienos, per 2017 m. šiame rajone žvejojo du Lietuvos Respublikos žvejybos
laivai, kurių laimikis – 2 813 t paprastųjų šiaurinių krevečių.
Pietų Ramiajame vandenyne Lietuvai buvo skirta 5 270 t Peru (Čilės) stauridžių individualių
žvejybos galimybių. Per 2017 m. SPRFMO žvejybos rajone žvejojo vienas Lietuvos Respublikos
žvejybos laivas, kuriuo sugauta 16 345 t įvairių rūšių žuvų, iš kurių didžiausią žvejybos laimikio dalį
sudarė Peru (Čilės) stauridės – 14 940 t.
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2017 m. ūkio subjektai buvo nuolat konsultuojami žodžiu, telefonu ir elektroniniu paštu, o
patikrinimų metu – tiesiogiai. Nagrinėti aktualūs klausimai, susiję su elektroninių žvejybos žurnalų
pildymo ypatumais, teikiama informacija apie palydovinių žvejybos laivų siųstuvų aktyvinimą ir
deaktyvinimą, Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimų išdavimo ir pakeitimo, ES sugautų
žuvų kiekio sertifikatų pildymo aktualijos.
2017 m. Žuvininkystės tarnybos (Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus) kontrolės
pareigūnai dalyvavo trijose tarptautinėse inspekcijose, iš kurių dvi vykdytos Europos Sąjungos šalių
(Ispanijos Karalystės ir Danijos Karalystės) žvejybos kontrolę užtikrinančiais laivais, o vieną –
Kanados žvejybos kontrolę užtikrinančiu laivu (pagal dvišalį Europos Sąjungos ir Kanados veiksmų
planą). Iš viso jūroje, NAFO rajone, patikrinta 11 žvejybos laivų, o NEAFC rajone – 18 žvejybos
laivų. Be to, įgyvendinant 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008 9 straipsnio
nuostatas per 2017 m. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste patikrinti trys laivai-refrižeratoriai, kurie į
Lietuvą atgabeno šaldytų žvejybos produktų (t.y. 6,5 proc. nuo visų trečiųjų šalių laivų, iškraunančių
žuvininkystės produktus paskirtajame uoste). 2017 m Žuvininkystės tarnybos žvejybos kontrolės
pareigūnai patikrino bei patvirtino 9 uosto valstybės kontrolės elektronines formas (PSC1, PSC2).
Žvejybos laivynas. 2017 m. gruodžio 31 d. Žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų
sistemoje, kuri yra sudedamoji ES žvejybos laivyno registro dalis, buvo 144 aktyvūs su Lietuvos
Respublikos vėliava plaukiojantys laivai, iš jų: 104 laivai, turintys teisę žvejoti Baltijos jūros
priekrantės žvejybos zonoje, 31 laivas, turintys teisę žvejoti atviroje Baltijos jūroje, ir 9 laivai, turintys
teisę žvejoti tolimuosiuose žvejybos rajonuose. Bendroji laivų talpa GT (gross tonnage) sudarė 40
210, o bendra pagrindinių variklių galia – 46 495 kW. Iš jų: 104 laivai (bendroji talpa GT sudarė
240,04, bendra variklių galia – 2 717 kW), turintys teisę žvejoti Baltijos jūros priekrantėje; 31 laivas
(bendroji talpa GT sudarė 4 721,96, bendra variklių galia – 9761 kW), turintis teisę žvejoti Baltijos
jūroje, ir 9 laivai (bendroji talpa GT sudarė 35 248, bendra variklių galia – 34 017 kW), turintys teisę
žvejoti tolimuosiuose žvejybos rajonuose.
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 teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei
žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014
m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (toliau – Taisyklės) 2017 m. surengta 10 Perleidžiamųjų teisių
į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V164, posėdžių, kuriuose ūkio subjektams buvo suteiktos perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus
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vandenyse kvotas ir paskirtos žvejybos kvotos Kuršių mariose, stintų, ungurių, seliavų, ežerinių stintų
ir upinių nėgių kvotos žvejybai vidaus vandens telkiniuose.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 142 straipsnio 3 dalies 1 ir 3
punktais ir Taisyklių 10.1 punktu, perleidžiamosios teisės į 89 proc. žvejybos Kuršių mariose limito
suteiktos 45 ūkio subjektams be aukciono, o į 11 procentų – 19 ūkio subjektų – aukciono būdu.
Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas Kuršių mariose suteiktos 45, į ungurių žvejybos kvotas
upėse – 29, į stintų žvejybos upėse kvotas – 29, į žvejybos polderiuose kvotas – 9, į žvejybos ežeruose
kvotas – 25, į upinių nėgių žvejybos upėse kvotas – 8 ūkio subjektams. Iš viso žvejybos vidaus
vandenyse kvotos 2017 metams paskirtos 104 ūkio subjektams.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 144 straipsnio ir Taisyklių 50–
53 punktų nuostatomis buvo išnagrinėta keturiolika ūkio subjektų sutarčių dėl žvejybos kvotų,
išreikštų žvejybos įrankių skaičiumi, nuomos, atidavimo panaudai arba perleidimo ir priimti teigiami
sprendimai. Taip pat išnagrinėti penkių ūkio subjektų prašymai dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos
įrankių kvotas perdavimo kitiems ūkio subjektams ir priimti teigiami sprendimai.
Vykdant Gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse
vykdančioms įmonėms, įsigijimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 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, 2017
m. 43 įmonėms, vykdančioms verslinę žvejybą vidaus vandenyse, išduotos pažymos dėl 2017 m.
leidžiamų įsigyti gazolių, skirtų naudoti verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms,
kiekio. Iš viso 2017 m. verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms leista įsigyti 271
620 litrų gazolių, skirtų naudoti žuvininkystės veikloje. Patikrinta, ar žuvininkystės subjektai, kurie
verčiasi žuvininkyste, 2017 m. neįsigijo daugiau gazolių, skirtų naudoti žuvininkystės veikloje, negu
jiems priklausė pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą. Nustatyta, kad 3 ūkio subjektai
įsigijo gazolių, skirtų naudoti žuvininkystės veiklai daugiau negu leidžia teisės aktai. Klaipėdos
apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuota, už kiek litrų gazolių ūkio subjektai turi
sumokėti akcizą.
Žuvų ligų ir vandens kokybės tyrimai. Žuvininkystės tarnybos Vidaus vandenų ir
akvakultūros skyriaus Žuvų ligų ir vandens tyrimų poskyris 2017 m. vykdė į Žuvininkystės tarnybos
poskyrių auginimo ir žiemojimo tvenkinius paduodamo vandens kokybės tyrimus, bei iš žiemojimo ir
auginimo tvenkinių išleidžiamo vandens kokybės tyrimus, kontroliavo, kaip laikomasi technologinių
normų žuvų žiemojimo ir auginimo tvenkiniuose, atliko privalomus žuvininkystėje žuvų
gyvenamosios aplinkos hidrocheminius bei hidrobiologinius tyrimus: įvertino fitoplanktono rūšinę
sudėtį, chlorofilo „a“ kiekį fitoplanktone, zooplanktono biomasę, gausumą ir rūšinę sudėtį, teikė
4

rekomendacijas dėl tvenkinių pirminės produkcijos ir natūralios pašarų bazės gerinimo. Žuvų
sveikatingumui, jų fiziologinei būklei nustatyti atliko ichtiopatologinius ir biocheminius tyrimus, teikė
rekomendacijas dėl žuvų gydymo bei žuvų ligų profilaktinių priemonių.
Žuvų sveikatingumui nustatyti tirtos įvairaus amžiaus ir įvairių rūšių žuvys dėl ekto–endo
parazitų bei patalogoanatomiškai. Vykdant ichtiopatologinius tyrimus Žuvininkystės tarnybos
poskyriuose ištirta 704 vnt. žuvų, nustatytas invazijos intensyvumas ir ekstensyvumas, teiktos
rekomendacijos dėl žuvų ligų profilaktikos ir gydymo priemonių taikymo bei kitais klausimais.
Parazitofaunos tyrimai rodo, kad jau daug metų žuvyse parazituoja tos pačios parazitų rūšys.
Apie 50 proc. tirtose žuvyse aptiktų 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, laikymo metu ypač didelis dėmesys skiriamas profilaktikai. Žuvų tvenkiniuose ir
baseinuose sistemingai taikomos žuvų ligų profilaktinės priemonės. Po kiekvieno žuvų išgaudymo
tvenkiniai ir baseinai valomi, nusausinami ir dezinfekuojami negesintomis kalkėmis arba
chlorkalkėmis.
Žuvininkystės tarnybos struktūrinių padalinių tvenkiniuose, uždarosiose akvakultūros
sistemose, vandens talpyklose ir baseinuose ištirti 416 paviršinio vandens ėminiai, atliktos 2589
cheminės ir biologinės analizės, teiktos rekomendacijos dėl žuvų gyvenamosios aplinkos
optimizavimo.
Vertinant auginamų žuvų fiziologinę būklę, ištirtos 402 žuvys – nustatytas sausų medžiagų,
drėgmės, riebalų, pelenų ir baltymų kiekis žuvų kūno masėje, atliktos 2406 biocheminės analizės,
pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Vykdant Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų, išduotų Žuvininkystės
tarnybos struktūriniams padaliniams, reikalavimus, vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo
nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr.
D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“, buvo vykdomi iš
Žuvininkystės tarnybos tvenkinių išleidžiamų teršalų ir Poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai)
monitoringiniai tyrimai, atliktas Taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų ir Poveikio aplinkos
kokybei (poveikio aplinkai) poskyrių tvenkiniuose vertinimas.
Žuvivaisos darbai. Žuvininkystės tarnyba, atsižvelgdama į mokslininkų rekomendacijas,
turimos gamybinės bazės pajėgumus ir finansines galimybes, parengė Žuvų ir vėžių įveisimo į
valstybinius vandens telkinius 2017 metų planą ir Valstybinį žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2017
m. planą. Pagal patvirtintą Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2017 metų planą
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Žuvininkystės tarnyba žuvų ir vėžių įveisimo darbus vykdė 189 vandens telkiniuose, iš jų – 90
valstybinės reikšmės ežeruose, 75 valstybinės reikšmės upėse, 24 vandens talpyklose, tvenkiniuose
bei karjeruose. Žuvininkystės tarnybos pastangomis iš viso 2017 m. į šiuos vandens telkinius buvo
suleista 24 mln. 614,3 tūkst. vnt. įvairių vertingų žuvų (197 tūkst. vnt. lašišų, 238 tūkst. vnt. šlakių,
233 tūkst. vnt. margųjų upėtakių, 275 tūkst. vnt. Vištyčio sykų, 500 tūkst. vnt. Platelių sykų, 11 560
tūkst. vnt. seliavų, 1 418,8 tūkst. vnt. starkių, 6 900 tūkst. vnt. vėgėlių, 3 094,5 tūkst. vnt. lydekų, 113
tūkst. vnt. šamų jauniklių), iš jų – 13 mln. 54,3 tūkst. vnt. paaugintų jauniklių. Žuvų ir vėžių įveisimo
į valstybinius neišnuomotus vandens telkinius 2017 metų planas įvykdytas 100 proc.
Pagal patvirtintą Valstybinį žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2017 metų planą,
Žuvininkystės tarnyba vykdė 11 rūšių žuvų ir vėžių reproduktorių gaudymo darbus žuvivaisos
tikslams. Vykdant žuvų ir vėžių perkėlimo darbus buvo perkelta 636 vnt. (įvairaus amžiaus)
siauražnyplių vėžių ir 41 vnt. salačių (įvairaus amžiaus) į Kupiškio tvenkinį.
Pirminis žuvininkystės produktų pardavimas ir supirkimas. Pagal ES bendrosios
žuvininkystės politikos nuostatas, siekiant užtikrinti žuvų išteklių naudojimo apskaitą ir kontrolę,
sugautos žuvys pirmą kartą po iškrovimo turi būti parduodamos registruotiems pirminiams
žuvininkystės produktų supirkėjams, aukcione arba gamintojų organizacijoms. Supirkėjai
Žuvininkystės tarnyboje buvo pradėti registruoti 2005 metais. Per 2017 metus įregistruoti 24 nauji
pirminiai žvejybos produktų supirkėjai. Lietuvos Respublikoje pirminio supirkimo ir pardavimo metu
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.
2017 m. Lietuvos Respublikoje iš viso iškrautų ir pateiktų
pirminiam pardavimui žuvų pagal rūšis kiekiai, t
Žuvų rūšis (FAO žuvų rūšių kodai)
Menkė atlantinė (COD)
Atlantinė silkė (HER)
Plekšnė europinė upinė (FLE)
Grundalinės ( GPA)
Stinta europinė (SME)
Žiobris paprastasis (VIV)
Otas paprastasis (TUR)

t
769
170
247
224
113
3,5
6,1
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Visi šprotai ir didžioji strimelių dalis, kaip ir ankstesniais metais, buvo iškrauti ir pirmą kartą
parduoti ne Lietuvoje.
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Žuvininkystės produktų atsekamumas. Nuo 2017 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Žuvininkystės
produktų atsekamumo užtikrinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2016 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3D-702, nuostatos, kuriomis vadovaujantis ūkio subjektai, kurie
iškrauna žvejybos produktus Lietuvos Respublikos teritorijoje ar užsiimantys žuvininkystės produktų
gamyba, perdirbimu, pardavimu ir pateikimu mažmeninei prekybai Lietuvos Respublikos teritorijoje
privalo teikti žuvininkystės produktų (šiuo metu Žuvininkystės tarnybos nustatyta tvarka tik
strimelėms ir atlantiniams šprotams) atsekamumo informaciją. 2017 m. gruodžio 31 d. Žuvininkystės
duomenų informacinėje sistemoje buvo registruoti 59 ūkio subjektai, žuvininkystės produktų
atsekamumo informacijos teikėjai.
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